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II. rész

JOGSZABÁLYOK
Törvények
2003. évi LXI.
törvény

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról*
1. § A közoktatásról szóló — többször módosított —
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) a következõk szerint módosul:
A Kt. 4. §-a a következõ (8)—(15) bekezdéssel egészül ki:
,,(8) A (7) bekezdés alkalmazásában a gyermek, tanuló
hátrányos megkülönböztetésének minõsül minden olyan
— közvetlen vagy közvetett — különbségtétel, kizárás,
korlátozás vagy kedvezés (a továbbiakban együtt: különbségtétel), amelynek célja vagy következménye a közoktatás
terén az egyenlõ bánásmód megszüntetése vagy akadályozása, továbbá a gyermek, tanuló zaklatása.
(9) Közvetlen hátrányos megkülönböztetés különösen
valamely személynek vagy csoportnak
a) kizárása az e törvény alapján igénybe vehetõ bármely
szolgáltatásban való részvétel lehetõségébõl, az e törvényben meghatározott jogok gyakorlásából,
b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan
nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai
követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel
meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében
nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetõségét,
c) jogellenes elkülönítése.
(10) A (8) bekezdés tekintetében zaklatás minden olyan
magatartás, késztetés, amelynek célja a gyermek, tanuló
megalázása, megfélemlítése, emberi méltóságának megsértése, illetve ilyen hatást kiváltó légkör, környezet kialakítása.
(11) Közvetett hátrányos megkülönböztetés minden
olyan rendelkezés, intézkedés, feltétel vagy gyakorlat,
amely látszólag mindenkinek azonos jogokat biztosít, mindenkivel szemben azonos követelményeket támaszt, azonban valamely személyt vagy személyek csoportját a másik
összehasonlítható helyzetben lévõ személlyel, csoporttal
összevetve hátrányos helyzetbe hoz, jogellenesen elkülönít.

* A törvényt az Országgyûlés a 2003. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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(12) Nem minõsül hátrányos megkülönböztetésnek a
nevelõ és oktató munka jellegébõl vagy természetébõl
egyértelmûen következõ különbségtétel, ha az törvényes
célok érdekében, a szükséges eszközök alkalmazásával történik, így különösen az e törvény és végrehajtási rendeletei
alapján szervezett bármilyen nevelés, nevelés és oktatás,
illetõleg intézkedés.
(13) A hátrányos megkülönböztetés következményeit
orvosolni kell. A hátrányosan megkülönböztetett gyermek, tanuló jogsérelmének orvoslása nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával. A hátrányos helyzet orvoslására az e törvényben szabályozott
eljárás keretében kerülhet sor. Az e törvényben szabályozott eljárás lefolytatása — függetlenül annak eredményétõl — nem zárja ki a személyhez fûzõdõ jogok bíróság elõtt
történõ érvényesítésének lehetõségét, illetõleg más, a felelõsség és jogkövetkezményeinek megállapítására alkalmas
eljárás megindítását.
(14) A hátrányos megkülönböztetés miatt jogorvoslattal
élõvel szemben e tevékenysége miatt alkalmazott bármilyen megtorló intézkedés jogellenes, és a (13) bekezdésben meghatározottak szerint a következményeket orvosolni kell.
(15) A közoktatás szervezésében, irányításában, mûködtetésében, feladatainak végrehajtásában közremûködõk
döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen,
hogy
a) az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat
megfelelõ színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy
annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan
terhet,
b) az e törvényben meghatározottak szerint minden
segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos
korszerûsítéséhez,
c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezõ figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetõségek
közül számára legkedvezõbbet választva döntsenek.’’
2. § A Kt. 6. §-ának (2)—(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben
a hatodik, legkésõbb amelyben a nyolcadik életévét betölti,
tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi
a tankötelezettség teljesítését. A szülõ kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is,
ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A
tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni idõpontban szüle-
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tett. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási
napján kezdõdik.
(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart,
amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényû tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a
huszadik életévét betölti.
(4) Az iskola igazgatója dönt
a) a tankötelezettség kezdetérõl az óvoda véleménye
alapján, illetõleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az
óvoda kezdeményezi a nevelési tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényû gyermek esetén a tanulási
képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság
vagy az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenységet
végzõ szakértõi és rehabilitációs bizottság szakértõi véleménye alapján;
b) a tankötelezettség meghosszabbításáról a tanulási
képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság
vagy az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenységet
végzõ szakértõi és rehabilitációs bizottság szakértõi véleménye alapján.’’
3. § A Kt. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) Ha az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve
a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak
hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként
tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles errõl értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzõjét. A jegyzõ dönt arról, hogy a
tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzetû tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.’’
4. § (1) A Kt. 8. §-ának (2)—(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, valamint az eredeti (5)—(10) bekezdés
számozása (6)—(11) bekezdésre változik:
,,(2) Az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves
korában kezdõdik, és addig az idõpontig tart, ameddig a
gyermek a tankötelezettség teljesítését az e törvény
6. §-ának (2) bekezdése szerint meg nem kezdi.
(3) Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az elsõ évfolyamon kezdõdik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Az
alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre tagolódik,
melyek a következõk:
a) az elsõ évfolyamon kezdõdõ és a második évfolyam
végéig tartó bevezetõ,
b) a harmadik évfolyamon kezdõdõ és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdõ,
c) az ötödik évfolyamon kezdõdõ és a hatodik évfolyam
végéig tartó alapozó,
d) a hetedik évfolyamon kezdõdõ és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztõ
szakasz. A bevezetõ és a kezdõ szakaszban, továbbá — a
tanulók igényéhez igazodóan, a helyi tantervben meghatá-
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rozottak szerint — az alapozó szakasz kötelezõ tanórai
foglalkozása idõkeretének huszonöt-negyven százalékában nem szakrendszerû oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó idõkeretében és a fejlesztõ szakaszban szakrendszerû oktatás folyik.
(4) A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik
évfolyamon kezdõdik, és szakiskolában a tizedik, középiskolában a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam
végén fejezõdik be. A középfokú nevelés-oktatás szakasza
két részre tagolódik, melyek a következõk:
a) a kilencedik évfolyamon kezdõdõ és a tizedik vagy a
tizenegyedik évfolyam végéig tartó, általános mûveltséget
megszilárdító,
b) a tizenegyedik vagy a tizenkettedik évfolyamon kezdõdõ és a tizenkettedik, illetve a tizenharmadik évfolyam
végéig tartó, általános mûveltséget — a tanuló érdeklõdésének, adottságának megfelelõen — elmélyítõ, pályaválasztást segítõ
szakasz.
(5) Az iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget
megalapozó szakaszán belül az egyes iskolai évfolyamok
tananyaga és követelményei egymásra épülnek.’’
(2) A Kt. 8. §-ának (8) bekezdése — melynek számozása
az (1) bekezdés szerint (9) bekezdésre változik — helyébe
a következõ rendelkezés lép:
,,(9) Az általános mûveltséget megalapozó szakaszban
az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv biztosítja. A
Nemzeti alaptanterv kötelezõ rendelkezéseket állapíthat
meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók
heti és napi terhelésének korlátozására. A Nemzeti alaptantervben kell meghatározni az iskolának az egészségfejlesztéssel, a fogyasztóvédelemmel és a környezetvédelemmel összefüggõ feladatait. A Nemzeti alaptantervben
foglaltak teljesítését az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek segítik.’’
(3) A Kt. 8. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
,,(12) A Nemzeti alaptantervet a Kormány adja ki. A
Nemzeti alaptantervnek a Kormány részére történõ benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési
Tanács egyetértését és a Közoktatás-politikai Tanács véleményét, továbbá a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelõ-oktató munkát érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését.’’
5. § A Kt. 8/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,8/A. § (1) A kerettanterv ajánlást tartalmaz:
a) a nevelés és oktatás céljára, a tantárgyak rendszerére,
az egyes tantárgyak témaköreire, a témakörök tartalmára,
a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeire, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló idõkeretre, az
iskolai egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel összefüggõ feladatok végrehajtására,
b) szakiskolában a pályaorientációra, a szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó oktatásra, továbbá az általános mû-
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veltséget megalapozó nevelés-oktatás és a pályaorientáció,
a szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó oktatás, illetve a
szakmai elméleti és gyakorlati képzés idõbeli tagolására,
idõkereteire, arányaira,
c) szakközépiskolában a szakmai orientációra, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatásra,
továbbá az általános mûveltséget megalapozó nevelésoktatás és a szakmai orientáció, az elméleti és gyakorlati
szakmacsoportos alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idõbeli tagolására, idõkereteire,
arányaira.
(2) Az iskolában a nevelõ-oktató munka a pedagógiai
program alapján folyik. A pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot és a helyi tantervet, továbbá a
szakképzésben részt vevõ iskolákban a szakmai programot.’’
6. § A Kt. 8/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(3) A sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelését biztosító óvoda, valamint nevelését és oktatását végzõ
iskola a 8. § (2)—(9) bekezdésében és a 8/A. § (1)—(4) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy
az óvodai nevelési program, illetve az iskolai helyi tanterv
elkészítésénél figyelembe veszi a Sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, illetve a Sajátos
nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét is. A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelvében, illetve a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvében meghatározottak szerint a siket gyermek óvodai nevelése, iskolai
nevelése és oktatása jelnyelven is folyhat.’’
7. § (1) A Kt. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(4) A tanulói jogviszony megszûnése után bármelyik, a
bizonyítvány kiállítására jogosult iskolában tehetõ alapmûveltségi vizsga, illetve az érettségi vizsga vizsgaszabályzata szerint érettségi vizsga. Érettségi vizsga tehetõ a tanulói
jogviszony fennállása alatt és a tanulói jogviszony megszûnését követõen az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában
meghatározott vizsgaközpontban is. Az alapmûveltségi
vizsgát és az érettségi vizsgát minden esetben a vizsga
idõpontjában érvényes vizsgakövetelmények szerint kell
letenni.’’
(2) A Kt. 9. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(8) Az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget
tanúsít, és felsõoktatási intézménybe való felvételre, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe
való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. A felsõoktatási intézmény
határozza meg, hogy a felvételhez az érettségi vizsga egyes
vizsgatantárgyaiból milyen szintû követelményekre épülõ
vizsgát és vizsgaeredményeket kell teljesíteni. Az érettségi
vizsga egyes vizsgatantárgyaiból letett vizsga — az érettségi
vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint — meg-
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ismételhetõ. A felsõoktatási intézmény a felvételi kérelem
elbírálásakor a középiskolai tanulmányok során kapott
osztályzatokat és a középiskolai tanulmányi versenyeken
elért eredményeket — jogszabályban meghatározottak
szerint — figyelembe veheti, illetve figyelembe veszi.’’
8. § A Kt. 10. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A gyermeknek, tanulónak joga, hogy]
,,a) képességeinek, érdeklõdésének, adottságainak megfelelõ nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez
mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú mûvészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése
érdekében.’’
9. § A Kt. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) A szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon folyó gyakorlati képzés keretében
az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt. 18. §, 19. §, 21. §,
22. § (1)—(2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 26—27. §,
102. § (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b)— c) pontja].
A tanuló foglalkoztatására — a szakképzésrõl szóló törvény eltérõ rendelkezésének hiányában — alkalmazni kell
továbbá a Munka Törvénykönyve 104. §-ának (1)—(4) bekezdését, 124. §-ának (1) bekezdését, 125. §-ának
(1)—(2) bekezdését, 129/A. §-ának (2)—(6) bekezdését,
valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A
tanulószerzõdés megkötésekor, az abból eredõ jogok és
kötelezettségek teljesítésekor alkalmazni kell a Munka
Törvénykönyvének a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó rendelkezéseit [Mt. 5. § (1)—(3) és
(7)—(8) bekezdés]. A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében — a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint (Mt.
199—202. §) — jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések
alkalmazásában munkavállalón a tanulót, munkáltatón a
gyakorlati képzés szervezõjét, munkaviszonyon a tanulói
jogviszonyt, szakszervezeten a tanulói szakszervezetet kell
érteni.’’
10. § (1) A Kt. 12. §-a bevezetõ rendelkezése — melynek
jelölése a (4) bekezdés szerint (1) bekezdésre változik —
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A tanuló kötelessége, hogy’’
(2) A Kt. 12. §-a — melynek jelölése a (4) bekezdés
szerint (1) bekezdésre változik — a következõ c) ponttal
egészül ki, és az eredeti c)—f) pont jelölése d)— g) pontra
változik:
[A tanuló kötelessége, hogy]
,,c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete,
szükség esetén irányítása mellett — a házirendben meg-
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határozottak szerint — közremûködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények elõkészítésében, lezárásában;’’
(3) A Kt. 12. §-a — melynek jelölése a (4) bekezdés
szerint (1) bekezdésre változik — a következõ h) ponttal
egészül ki:
[A tanuló kötelessége, hogy]
,,h) megtartsa az iskolai, kollégiumi szervezeti és mûködési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat.’’
(4) A Kt. 12. §-a a következõ (2)—(5) bekezdéssel egészül ki, és egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre
változik:
,,(2) A nevelési-oktatási intézmény és a tanuló közötti
eltérõ megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként az
iskola, kollégium szerzi meg a vagyoni jogokat minden
olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló
állított elõ, vagy amely a tanuló jogviszonyából, kollégiumi
tagsági viszonyából eredõ kötelezettségének teljesítésével
összefüggésben, illetve a tanulói, kollégiumi tagsági viszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötõdõ feladatok teljesítésekor jött létre. A tanulót — a (4) bekezdésben meghatározottak szerint — díjazás illeti meg, ha az iskola, kollégium a vagyoni
jogokat másra ruházza át.
(3) Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt — kérelemre —
a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések
megtartása mellett, ha az iratkezelés szabályai nem terjednek ki az adott dologra, a tanulói jogviszony megszûnésekor visszaadni. Az õrzésre egyebekben a felelõs õrzés szabályait [Ptk. 196—197. §] kell alkalmazni.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a tanulót
megfelelõ díjazás illeti meg. A megfelelõ díjazásban a tanuló — tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén
szülõje egyetértésével — és a nevelési-oktatási intézmény
állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerûen,
egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák
keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen,
osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelõ díjazást a teljes oktatási
folyamatban részt vevõk által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. Ennek szabályait a szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni oly módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a tanulók teljesítményét.
(5) A (2) és (4) bekezdésben foglaltak — a szakképzésben részt vevõ tanulókat megilletõ juttatások tekintetében — nem alkalmazhatók arra a tanulóra, aki a szakképzésben tanulószerzõdés alapján vesz részt.’’
11. § A Kt. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) A szülõ kötelessége különösen, hogy
a) gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlõdéséhez szükséges feltételekrõl,
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b) biztosítsa gyermeke — e törvény 24. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak szerinti — óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének vagy
képzési kötelezettségének teljesítését,
c) figyelemmel kísérje gyermeke fejlõdését, tanulmányi
elõmenetelét, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tõle elvárható
segítséget,
d) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal,
e) elõsegítse gyermekének a közösségbe történõ beilleszkedését, az óvoda, az iskola, a kollégium rendjének, a
közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,
f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
g) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetõi, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és
jogait.’’
12. § A Kt. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(3) A pedagógus, valamint a nevelõ és oktató munkát
közvetlenül segítõ alkalmazott az óvodai nevelõmunka,
illetve az iskolai és kollégiumi nevelõ és oktató munka,
valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a gyermekekkel, tanulókkal összefüggõ tevékenységével kapcsolatban a büntetõjogi védelem szempontjából közfeladatot
ellátó személy.’’
13. § (1) A Kt. 17. §-a (1) bekezdésének a)— c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható,
aki az e törvényben meghatározott felsõfokú iskolai (egyetemi
vagy fõiskolai szintû) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelõ felsõfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következõk:]
,,a) óvodában óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi;
b) az iskolai oktatás elsõ-negyedik évfolyamán
— valamennyi tantárgyhoz a tanítói, konduktor-tanítói, konduktori (a továbbiakban a konduktori és a konduktor-tanítói végzettség együtt: konduktor),
— a testnevelés tantárgyhoz a tantárgynak megfelelõ
tanári,
— feltéve, hogy e területeken az iskolában a helyi tantervben foglaltak alapján emelt szintû oktatás folyik, a
mûvészetek, az idegen nyelv, a nemzetiségi és etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyakhoz a tantárgynak
megfelelõ tanári;
c) az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a nem
szakrendszerû oktatásban a b) pontban meghatározottak
szerinti, a szakrendszerû oktatásban a tantárgynak megfelelõ szakos tanári vagy a mûveltségi területnek megfelelõ
képesítést nyújtó tanítói;’’
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(2) A Kt. 17. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható,
aki az e törvényben meghatározott felsõfokú iskolai (egyetemi
vagy fõiskolai szintû) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelõ felsõfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következõk:]
,,e) középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdõdõen
a tantárgynak megfelelõ szakos egyetemi szintû tanári, a
mûvészetek, a testnevelés, a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelõ tanári;’’
(3) A Kt. 17. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható,
aki az e törvényben meghatározott felsõfokú iskolai (egyetemi
vagy fõiskolai szintû) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelõ felsõfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következõk:]
,,k) alapfokú mûvészetoktatási intézményben, mûvészeti szakközépiskolában, szakiskolában a mûvészeti szakmai
tantárgyakat oktató pedagógusnak a mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú tanári vagy mûvész; mûvészeti szakközépiskolában, ha van a képzés szakirányának megfelelõ
egyetemi szintû képzés, a tizenegyedik évfolyamtól a mûvészeti tárgynak megfelelõ egyetemi szintû tanári, illetve
mûvész;’’
(4) A Kt. 17. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés nyelve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelve,
illetve nem magyar nyelv, az adott nyelven folyó nevelõ és
oktató munkához pedagógus-munkakörben — a nevelésioktatási intézmény típusához igazodva — az alkalmazható,
aki]
,,c) az (1) bekezdés d)— e) pontjában meghatározott felsõfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá az alapképzésben vagy a szakirányú továbbképzésben elsajátította az adott tantárgy kisebbségi nyelven történõ oktatásához, illetve nem magyar nyelven történõ oktatásához szükséges nyelvi ismereteket,’’
(5) A Kt. 17. §-a a következõ (7)—(8) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (8)—(11) bekezdés számozása
(9)—(12) bekezdésre változik:
,,(7) Tantárgyi modul (tánc és dráma, hon- és népismeret, egészségtan, mozgókép- és médiaismeret, etika, társadalomismeret stb.) oktatására a megfelelõ szakos tanári
végzettség és szakképzettség, vagy a munkakörre elõírt
végzettség és szakképzettség mellett a tantárgyi modulnak
megfelelõ szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség jogosít.
(8) Nem szakrendszerû oktatásban a tanár akkor taníthat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés
vagy szakirányú továbbképzés keretében történõ felkészü-
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lés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály
életkori sajátosságaihoz illeszkedõ pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéséhez szükséges módszereket. E rendelkezéseket alkalmazni kell a szakkollégiumi végzettséggel nem rendelkezõ tanítóra is, azzal
az eltéréssel, hogy a felkészülés során a tizenegy-tizenkettõ
éves korosztály neveléséhez-oktatásához szükséges ismereteket sajátítsa el.’’
14. § (1) A Kt. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetõi megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez szükséges — a 17. § (1)—(2) bekezdésben felsorolt — felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában — ha e törvény másképp nem rendelkezik — egyetemi
szintû tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;
b) másodszor és további alkalommal történõ megbízás
esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség;
c) legalább öt év — a (6) bekezdésben meghatározott
kivétellel — pedagógus-munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat;
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás.’’
(2) A Kt. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelõ egyetemi szintû tanárképzés, szakközépiskola vezetésével megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelõ egyetemi szintû végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá
emellett pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékû
vizsgát igazoló oklevéllel rendelkezik.’’
(3) A Kt. 18. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(6) Az intézményvezetõi megbízásnál szakmai gyakorlatként elfogadható
a) a tanügy-irányítási munkakörben,
b) a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai-szakmai szolgálat ellátását nyújtó munkakörben,
c) szakiskolában és szakközépiskolában a nem iskolai
gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati oktatásvezetõi munkakörben,
d) mûvészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint alapfokú mûvészetoktatási intézményben a képzés
szakirányának megfelelõ mûvészeti pályán
eltöltött idõ is, ha a pályázó rendelkezik legalább három év
— az (5) bekezdésben meghatározott — szakmai gyakorlattal.’’
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15. § (1) A Kt. 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az
a jog, hogy]
,,c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.’’
(2) A Kt. 19. §-a a következõ (2)—(4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2)—(3) bekezdés számozása
(5)—(6) bekezdésre változik:
,,(2) A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet,
amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és
tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A pedagógus
— a minõség, típus és ár megjelölése nélkül — olyan
ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejûleg
minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe
nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.
(3) Tanítási év közben a meglévõ tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések
beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha
abból a szülõre fizetési kötelezettség hárul.
(4) Az iskolaszék — annak hiányában az iskolai szülõi
szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat —
ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan
a szülõkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat
állapíthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja a (2) bekezdésben meghatározott
ruházati és más felszerelések megvételét.’’
16. § A Kt. 20. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A közoktatás nevelõ, valamint nevelõ és oktató intézményei:]
,,c) szakiskola;’’
17. § A Kt. 23. §-a a következõ (2)—(4) bekezdéssel
egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
,,(2) Az óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés, továbbá — az e törvény 30. §-ában meghatározott kivétellel — a pedagógiai szakszolgáltatás,
valamint — az e törvény 36. § (2) bekezdésének e)—f) pontjában felsoroltak kivételével — a pedagógiai szakmai szolgáltatás a 20—23. §-ban felsorolt közoktatási intézményben látható el.
(3) Az óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás,
kollégiumi ellátás, nevelési tanácsadás ellátható a közös
igazgatású gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény
szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységének keretei között is.
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(4) A 20. § (1) bekezdés b)— d) és f) pontjában felsorolt
iskolák — külön jogszabályban meghatározottak szerint —
elláthatják a sportiskola feladatait is.’’
18. § A Kt. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,24. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség — e törvény 6. §-ának (2) bekezdésében
meghatározottak szerinti — kezdetéig nevelõ intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja — a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint — a gyermek napközbeni ellátásával összefüggõ feladatokat is.
(3) A gyermek — ha e törvény másképp nem rendelkezik — abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti,
a nevelési év kezdõ napjától napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni.
(4) Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülõk igényei szerint eleget tudjon
tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggõ feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehetõ heti idõkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni
a gyermek napközbeni ellátásával összefüggõ feladatokhoz
szükséges idõvel.
(5) A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai
nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban
az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti,
akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértõi és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy
nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó
vagy a szakértõi és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot
a szülõ kérésére és az óvoda nevelõtestületének egyetértésével tehet. A nevelõtestület egyetértését a nevelési
tanácsadó, illetve a szakértõi és rehabilitációs bizottság a
gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése elõtt szerzi be.
A nevelési tanácsadó, illetve a szakértõi és rehabilitációs
bizottság — szakvéleményének megküldésével — értesíti a
lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzõt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig
óvodai nevelésben vegyen részt.’’
19. § (1) A Kt. 25. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(5) Az iskolai rendszerû szakképzésbe legkorábban
abban az évben kapcsolódhat be a tanuló, amelyben betölti
a tizenhatodik életévét, a szeptember elsõ munkanapján
kezdõdõ tanítási évben. Az iskolai rendszerû szakképzés
(a továbbiakban: szakképzés) — jogszabályban meghatározottak szerint — az alapfokú iskolai végzettség megszerzése elõtt, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését
követõen, a tizedik évfolyam befejezése után, a középiskolai érettségi vizsgára történõ felkészítés utolsó évfolyamá-
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nak befejezése után vagy az érettségi vizsgát követõen
készíthet fel szakmai vizsgára, illetve — ha e törvény megengedi — munkába álláshoz, önálló életkezdéshez szükséges ismeretekre. E bekezdésben foglaltakat a mûvészeti
szakmai vizsgára történõ felkészítés esetén nem kell alkalmazni.’’
(2) A Kt. 25. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
,,(7) Az iskolák — a helyi önkormányzatok által fenntartott iskolák az önkormányzati intézkedési tervvel [Kt. 85. §
(4) bek.], illetve a fejlesztési tervvel [Kt. 88. § (1) bek.]
összhangban — megállapodhatnak az e törvényben meghatározott feladataik összehangolt, illetve közös megszervezésében. Ha a helyi önkormányzat által fenntartott általános iskola kevesebb mint nyolc évfolyammal mûködik, a
kötelezõ felvételt biztosító iskolával [Kt. 66. § (2) bekezdés] megállapodásban kell rendeznie az együttmûködés
kérdéseit. A megállapodás az iskolák fenntartóinak a jóváhagyásával válik érvényessé. A megállapodás jóváhagyása
csak akkor tagadható meg, ha az ellentétes az önkormányzati intézkedési tervvel, vagy a fenntartóra többletkötelezettség hárul, illetve a megállapodás jogszabályba ütközik.
A megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvnek
a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni,
azzal az eltéréssel, hogy a megállapodás megszüntetésére
csak oly módon van lehetõség, hogy az érintett tanulók a
megkezdett tanulmányaikat be tudják fejezni.’’
20. § (1) A Kt. 27. §-ának (1)—(3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(1) A szakiskolának — a (7)—(8), a (10) és a
(12)—(14) bekezdésben meghatározott kivétellel — kilencedik-tizedik és az adott szakképesítés megszerzéséhez
szükséges, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
számú szakképzési évfolyama van. Ha a szakiskola több
szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma — a felkészítési idõtõl függõen — az egyes
szakképzésekben eltérhet egymástól.
(2) A kilencedik-tizedik évfolyamon az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik; továbbá elméleti és gyakorlati ismeretek átadását szolgáló pályaorientáció, szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás is folyhat.
(3) A szakképzési évfolyamokon — az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez
nem kötött szakképzettségek körében — a szakmai és
vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik.’’
(2) A Kt. 27. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(8) Az, aki nem fejezte be az általános iskola nyolcadik
évfolyamát, és elmúlt tizenhat éves, a nappali rendszerû
iskolai oktatás keretében felzárkóztató oktatásban vehet
részt. A felzárkóztató oktatás egy vagy két évig (tíz vagy
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húsz hónapig) tart. A felzárkóztató oktatást a következõk
figyelembevételével kell megszervezni:
a) A tanuló a felzárkóztató oktatás keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek. A tanuló a felzárkóztató oktatás sikeres
befejezése után a szakképzési évfolyamon, évfolyamokon
felkészül a szakmai vizsga letételére.
b) Ha a tanuló az általános iskola
— hatodik évfolyamát sikeresen befejezte, a kétéves
(húsz hónapos),
— hetedik évfolyamát sikeresen befejezte, az egyéves
(tíz hónapos)
felzárkóztató oktatás befejezésérõl kiállított bizonyítvány
alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.
c) Ha a tanuló az általános iskola hat évfolyamánál
kevesebb évfolyamot fejezett be sikeresen, a kétéves (húsz
hónapos) felzárkóztató oktatás után alapfokú iskolai végzettség hiányában is megkezdheti tanulmányait az alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítés megszerzése
céljából, feltéve, hogy a szakképzési évfolyamok számát
eggyel megnövelik, és minden szakképzési évfolyamon legalább háromszázötven órában biztosítják az iskolai nevelésoktatás általános mûveltséget megalapozó szakasza követelményeinek az elsajátítását. Az alapfokú iskolai végzettség
meglétéhez kötött szakképesítést igazoló bizonyítvány ebben
az esetben alapfokú iskolai végzettséget is tanúsít.
d) Ha a tanuló az e bekezdésben meghatározottak szerint nem szerezhet vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz
hónapig) tartó szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében
a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi
meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés
megszerzésére készülhet fel.
e) Az, aki az e bekezdésben meghatározottak szerint
alapfokú iskolai végzettséget szerzett, a nappali rendszerû
iskolai oktatás keretében megkezdheti tanulmányait a
szakképzési évfolyamon a tizedik évfolyam elvégzéséhez
kötött szakképesítés megszerzése céljából, feltéve, hogy a
szakképzési évfolyamok számát eggyel megnövelik, és a
tanuló részére minden szakképzési évfolyamon legalább háromszázötven órában tanítják a nevelés-oktatás általános
mûveltséget megalapozó szakaszának követelményeit is.
f) Az e bekezdésben szabályozott oktatást az oktatási
miniszter által e törvény 95. §-a (1) bekezdésnek j) pontja
alapján kiadott pedagógiai rendszer alapján kell megszervezni.
g) A tanuló részére biztosítani kell a kollégiumi elhelyezést, ha e nélkül nem tudna bekapcsolódni a felzárkóztató oktatásba.’’
(3) A Kt. 27. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(10) A szakiskola
a) speciális szakiskolaként mûködik, ha a többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képteleneket
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készíti fel szakmai vizsgára, vagy nyújt részükre munkába
álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket; a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismeretek átadása
esetén a szakképzési évfolyamok száma kettõ,
b) készségfejlesztõ speciális szakiskolaként mûködik,
ha a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást
lehetõvé tevõ egyszerû betanulást igénylõ munkafolyamatok elsajátítását. Ebben az esetben a szakképzési évfolyamok száma kettõ.’’
(4) A Kt. 27. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, továbbá a § a következõ (14) bekezdéssel
egészül ki:
,,(13) Kizárólag szakképzési évfolyammal akkor mûködhet a szakiskola, ha olyan tanulókat készít fel a szakmai
vizsgára, akik eredményesen befejezték a tizedik évfolyamot, vagy teljesítették a tankötelezettségüket.
(14) A (8) bekezdésben szabályozott felzárkóztató oktatást a kilencedik évfolyamon kell megszervezni, amely
— az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer
szerint — egy vagy két évig (tíz vagy húsz hónapig) tart. A
(9)—(10) bekezdésben szabályozott szakiskola kilencedik
évfolyammal mûködik, amelynek idõtartama két évig (húsz
hónapig) tart abban az esetben, ha olyan tanulókat készít
fel, akik nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel.’’
(5) A Kt. 27. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül
ki:
,,(15) Ha a szakiskolai nevelés és oktatás középiskolai
nevelést és oktatást ellátó többcélú intézményben folyik, a
szakiskola tanulója a szakmai vizsga letételét követõen
— a kilencedik-tizedik évfolyamon folytatott tanulmányainak beszámításával — folytathatja tanulmányait az érettségi vizsgára történõ felkészülés céljából.’’
21. § A Kt. 28. §-ának (4) bekezdése a következõ második-negyedik mondattal egészül ki:
,,Tizenharmadik évfolyamon fejezõdhet be a nevelés és
oktatás a gimnáziumban akkor is, ha a kilencedik évfolyamon legalább a kötelezõ tanórai foglalkozások negyven
százalékának megfelelõ idõkeretben idegen nyelvbõl, illetve a nemzetiségi és a kisebbségi nyelvbõl intenzív nyelvi
felkészítés folyik, továbbá a gimnázium a tizedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintû oktatás keretében felkészíti a tanulót az adott nyelvbõl az emelt szintû érettségi vizsga
letételére. A nyelvi elõkészítésre fel nem használt idõkeret
legalább huszonöt százalékát informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó idõkeretet pedig képességfejlesztésre
kell fordítani (a továbbiakban: nyelvi elõkészítõ évfolyam).
A hat vagy nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumban a
nyelvi elõkészítõ évfolyam a kilencedik évfolyam helyett
másik évfolyamon is megszervezhetõ.’’
22. § (1) A Kt. 29. §-ának (1) bekezdése a következõ
ötödik mondattal egészül ki:
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,,Ha a szakközépiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma — a felkészítési idõtõl függõen — az egyes szakképzésekben eltérhet
egymástól.’’
(2 ) A Kt. 29. §-ának (2) bekezdése a következõ második-negyedik mondattal egészül ki:
,,Tizenharmadik évfolyamon fejezõdhet be a nevelés és
oktatás a szakközépiskolában akkor is, ha a kilencedik
évfolyamon legalább a kötelezõ tanórai foglalkozások
negyven százalékának megfelelõ idõkeretben idegen nyelvbõl, illetve a nemzetiségi és kisebbségi nyelvbõl intenzív
nyelvi felkészítés folyik, továbbá a szakközépiskola a tizedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintû oktatás keretében felkészíti a tanulót az adott nyelvbõl az emelt szintû
érettségi vizsga letételére. A nyelvi elõkészítésre fel nem
használt idõkeret legalább huszonöt százalékát informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó idõkeretet pedig
képességfejlesztésre kell fordítani. A szakképzési évfolyamok száma egy évfolyammal megnövelhetõ, ha az oktatás
két tanítási nyelven folyik.’’
23. § (1) A Kt. 30. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A sajátos nevelési igényû gyermeknek, tanulónak joga,
hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelõ pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdõdõen, hogy igényjogosultságát megállapították.’’
(2) A Kt. 30. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
,,A sajátos nevelési igényû gyermek óvodai nevelése,
tanuló iskolai nevelése és oktatása, továbbá kollégiumi
nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelésioktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, óvodai tagozaton, iskolai tagozaton,
osztályban, csoportban vagy a többi gyermekkel, tanulóval
együtt, azonos óvodai csoportban, óvodai tagozaton, illetve iskolai osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók — külön vagy közös — nevelésében és oktatásában részt vevõ óvoda és iskola, illetve
kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban
részt vevõ nevelési-oktatási intézmény) történhet.’’
(3) A Kt. 30. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
,,A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban, a konduktív nevelésben-oktatásban részt vevõ nevelési-oktatási
intézménynek rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs ellátáshoz szükségesek.’’
(4) A Kt. 30. §-a (9) bekezdésének elsõ-második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A sajátos nevelési igényû tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanulót
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— jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint — a szakértõi és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértõi véleménye alapján — a gyakorlati
képzés kivételével — az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbõl az értékelés és a minõsítés alól.
Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbõl mentesítik az értékelés és minõsítés alól, az iskola — az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott idõkeret terhére —
egyéni foglalkozást szervez részére.’’
(5) A Kt. 30. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
,,(13) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt
vevõ nevelési-oktatási intézményben — az e törvény 18. §
(1) bekezdésének a) pontjában a középiskolákra vonatkozó rendelkezések megtartásával — intézményi vezetõi
megbízást kaphat az is, aki a fogyatékosság típusának megfelelõ gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktortanítói, terapeuta felsõfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.’’
24. § (1) A Kt. 33. §-a a következõ (12) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti (12) bekezdés számozása (13) bekezdésre változik:
,,(12) Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény hozható létre a sajátos nevelési igényû gyermekek,
tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történõ nevelésének, oktatásának segítése céljából. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény — céljaival összhangban — elláthatja az e törvény 34. §-a a) , b), e), g) és
h) pontjában felsorolt pedagógiai szakszolgálat feladatait,
az utazószakember-hálózat mûködtetését, az e törvény
36. §-a (2) bekezdésének b)— e) és g) pontjában felsorolt
pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatait, továbbá az
intézmény keretén belül óvodai, általános iskolai feladatot
ellátó intézményegység mûködhet.’’
(2) A Kt. 33. §-ának (12) bekezdése — melynek számozása az (1) bekezdés szerint (13) bekezdésre változik — a
következõ második mondattal egészül ki:
,,Ha a közös igazgatású közoktatási intézményben vagy
az általános mûvelõdési központban a nevelõ és oktató
munkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenységet ellátó intézményegység is mûködik, annak létesítésére, tevékenységének engedélyezésére az adott feladat ellátására
létrehozható intézmény engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.’’
25. § A Kt. 34. §-a a következõ b) ponttal egészül ki, és
az eredeti b)—g) pont jelölése c)—h) pontra változik:
[Pedagógiai szakszolgálat]
,,b) fejlesztõ felkészítés;’’
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26. § A Kt. 35. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, és az eredeti (2)—(8) bekezdés számozása (3)—(9) bekezdésre változik:
,,(2) A fejlesztõ felkészítés feladata, hogy azoknak a
gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési
igényük miatt nem tudják teljesíteni, biztosítsa a fejlõdésükhöz szükséges felkészítést, a szülõ bevonásával, a szülõ
részére tanácsadás nyújtásával.’’
27. § (1) A Kt. 37. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(5) A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az
a) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét
és címét,
b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehetõ maximális gyermek-, tanulólétszámot, a
tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát,
alapfokú mûvészetoktatás esetén a mûvészeti ágak, azon
belül a tanszakok megnevezését,
c) a gazdálkodással összefüggõ jogosítványokat.’’
(2) A Kt. 37. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(8) A közoktatási intézmény a nyilvántartásból való
törléssel — a törlés napján — megszûnik. Az e törvényben
meghatározottak mellett törölni kell a nyilvántartásból a
közoktatási intézményt akkor is, ha a fenntartó jogutód
nélkül megszûnik, az egyéni vállalkozó meghal, és nincs
olyan jogosult, aki folytatja a fenntartói tevékenységet,
vagy megszûnik a fenntartónak a közoktatás-szolgáltatás
szervezési joga, illetve e jogának gyakorlásával felhagy,
továbbá ha bejelenti, hogy fenntartói jogát nem kívánja
tovább gyakorolni, kivéve, ha a fenntartói jog — az e törvényben meghatározottak szerint — új fenntartóra száll át.
Törölni kell a nyilvántartásból továbbá azt a közoktatási
intézményt is, amelyet a fenntartója megszüntetett, vagy
egy nevelési, tanítási évnél hosszabb ideig nem mûködtetett, továbbá, amelynek törlését a bíróság elrendelte.’’
28. § A Kt. 39. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(4) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötõdõ
szervezet nem mûködhet, továbbá az alatt az idõ alatt, amíg
az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók
felügyeletét, párt vagy párthoz kötõdõ szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.’’
29. § (1) A Kt. 40. §-ának (5) bekezdése a következõ
harmadik mondattal egészül ki:
,,A közoktatási intézmény [Kt. 20—22. §], továbbá az
e törvény 30. §-a alapján a közoktatás feladatainak ellátá-
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sában közremûködõ nem közoktatási intézmény köteles a
közoktatás információs rendszerébe bejelentkezni, és a
közoktatás információs rendszere részére adatokat szolgáltatni.’’
(2) A Kt. 40. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, továbbá a § a következõ (8)—(12) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (8) bekezdés számozása
(13) bekezdésre változik:
,,(7) Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg,
hogy — a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül —
az e törvényben, továbbá jogszabályokban meghatározott
tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet
gyakorolni, illetve kell végrehajtani. Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg továbbá az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét, a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás
során tiltott tanulói magatartást, az iskola és a kollégium
helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához,
kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, az
iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli
rendezvényeken tiltott tanulói magatartást. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a
gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket
állapítja meg.
(8) A házirend elõírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megõrzõben (öltözõben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A házirend az óvodai bejáráshoz, illetve a tanulói
jogviszony, kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok
és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az elõírt szabályokat megszegik, a
bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény csak
szándékos károkozás esetén felel.
(9) A házirendet az óvoda, az iskola, a kollégium vezetõje készíti el, és a nevelõtestület fogadja el. A házirend
elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, kollégiumszék, óvodaszék, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
(10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minõségpolitikáját. A minõségpolitika végrehajtása érdekében minõségfejlesztési
rendszert épít ki és mûködtet. A minõségpolitikát és minõségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minõségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minõségirányítási program). Az intézményi minõségirányítási programot az intézmény vezetõje
készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elõtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt. 60—61. §] és az
iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. §] véleményét. Az intézményi minõségirányítási program a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
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(11) Az intézményi minõségirányítási program határozza meg az intézmény mûködésének hosszú távra szóló
elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minõségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mûködésének folyamatát, ennek keretei
között a vezetési, tervezési, ellenõrzési, mérési, értékelési
feladatok végrehajtását.
(12) A szervezeti és mûködési szabályzatot, a házirendet
és az intézményi minõségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába,
iskolába, kollégiumba történõ beiratkozáskor a szülõnek,
tanulónak át kell adni.’’
30. § A Kt. 41. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(3) A gyermek, a tanuló, a szülõ és az alkalmazott nem
késztethetõ lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyõzõdésének megvallására, megtagadására.
(4) A gyermeket, a tanulót, a szülõt és az alkalmazottat
nem érheti hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai
meggyõzõdése miatt.’’
31. § A Kt. 44. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(1) A nevelési-oktatási intézményben a nevelõ és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelõtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai
program jóváhagyása elõtt köteles — az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ, az adott intézménytípusnak
megfelelõ szakterületen nyilvántartásba vett — szakértõ
véleményét beszerezni. Ha az Országos szakértõi névjegyzékben nincs az intézménytípusnak megfelelõ szakterület,
olyan szakértõ véleményét kell beszerezni, akinek az adott
intézménytípusban legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlata van.
(2) A nevelési, illetve pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. A szülõket a megelõzõ tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekrõl, tanulmányi segédletekrõl, taneszközökrõl, ruházati és más felszerelésekrõl,
amelyekre a következõ tanévben a nevelõ és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell õket továbbá az iskolától kölcsönözhetõ tankönyvekrõl, taneszközökrõl és más
felszerelésekrõl, valamint arról is, hogy az iskola milyen
segítséget tud nyújtani a szülõi kiadások csökkentéséhez.’’
32. § (1) A Kt. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) Az iskola pedagógiai programot, annak részeként
— ha e törvény másként nem rendelkezik — a Nemzeti
alaptanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen
módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi
be helyi tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola
az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján
is elkészítheti helyi tantervét, illetve a kerettantervet is
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beépítheti helyi tantervként a pedagógiai programjába. A
középiskola a helyi tantervének elkészítéséhez figyelembe
veszi az érettségi vizsga vizsgatárgyainak vizsgakövetelményeit is.’’
(2) A Kt. 45. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A pedagógiai program a tananyagot vagy annak egy
részét feldolgozhatja olyan témaegységekre, amelyeknek
középpontjában a mindennapi élet valamely, a tanulók
által megtervezhetõ és kivitelezhetõ feladata áll. A témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklõdésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttmûködésére épül, a probléma megoldása és
az összefüggések feltárása útján (a továbbiakban: projektoktatás). A projektoktatás megszervezésekor a tanulói
foglalkozások megszervezésére vonatkozó rendelkezésektõl — az iskolai idõkeretek meghatározására vonatkozó
elõírások megtartásával — el lehet térni.’’
33. § A Kt. 46. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
,,(2) Ha az általános iskola kevesebb, mint nyolc évfolyammal mûködik, helyi tantervének összhangban kell állnia annak az iskolának a helyi tantervével, amelyikben az
utolsó évfolyamának befejezését követõen a tanulók
— mint kötelezõ felvételt biztosító iskolában — folytathatják tanulmányaikat.’’
34. § A Kt. 47. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az óvoda nevelési programja tartalmazza:]
,,b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlõdését, közösségi életre történõ felkészítését, a szociálisan hátrányos
helyzetû gyermekek differenciált fejlesztését, fejlõdésének
segítését,’’
35. § (1) A Kt. 48. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az iskola pedagógiai programja meghatározza:]
,,b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül
— az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a
kötelezõ és választható tanórai foglalkozásokat és azok
óraszámait, az elõírt tananyagot és követelményeit,
— az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek
és taneszközök kiválasztásának elveit,
— az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
— az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása,
szorgalma értékelésének és minõsítésének követelményeit, továbbá — jogszabály keretei között — a tanuló
teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének,
minõsítésének formáját,
— moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minõsítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,
— a középszintû érettségi vizsga témaköreit,
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— a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges
módszereket,
— nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás
esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi,
földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot,
— nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevõ tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot,
— a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók
részére a településen élõ nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot,’’
(2) A Kt. 48. §-a a következõ (2)—(4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2)—(5) bekezdés számozása
(5)—(8) bekezdésre változik:
,,(2) Az iskola elsõ-negyedik évfolyamán a helyi tantervbe évfolyamonként legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni.
A helyi tantervbe — a nem kötelezõ tanórai foglalkozások
idõkeretének terhére — további egy vagy több testnevelési
óra is beépíthetõ. A többlet testnevelési órákkal az e törvény 52. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tanulói
kötelezõ tanórai foglalkozások száma megnövelhetõ.
Ha az iskolában iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik, a
helyi tantervbe minden tanítási napra — a délelõtti vagy
a délutáni tanítási idõszakra — be kell építeni a testnevelési órát. A többlet testnevelési órákat az elsõ-negyedik
évfolyamon — az e törvény 17. §-ának (8) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ — testnevelõ végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ tanár is taníthatja.
(3) Az iskola nevelési programjának részeként el kell
készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési
programját. Az iskolai egészségnevelési programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggõ iskolai
feladatokat, beleértve a mindennapi testedzés feladatainak
végrehajtását szolgáló programot is. Az iskolai egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét.
(4) Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni
a) az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét,
korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét, súlyát,
b) az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez
elõírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit
és korlátait.’’
(3) A Kt. 48. §-ának (5) bekezdése — melynek számozása a (2) bekezdés szerint (8) bekezdésre változik — helyébe
a következõ rendelkezés lép:
,,(8) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza:
a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül
— az iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedagógiai
alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
— egyes mûvészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszerét,
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— a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai
feladatokat,
— a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
— a tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenységet,
— a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét,
— a szülõ, a tanuló, a pedagógus együttmûködésének
formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit;
b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül
— az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit,
— az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a
kötelezõ és választható tanórai foglalkozásokat és azok
óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait,
követelményeit, az elõírt tananyagot,
— az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek
és taneszközök kiválasztásának elveit,
— az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
— az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló szorgalma és
teljesítménye értékelésének, minõsítésének formáját.’’
36. § (1) A Kt. 52. §-a (1) bekezdésének felvezetõ rendelkezése a következõ második mondattal egészül ki:
,,A szakközépiskola és a szakiskola szakképzési évfolyamain a tanítási év — a tanév rendjében meghatározottak
szerint — februárban is megkezdhetõ (keresztféléves oktatásszervezés).’’
(2) A Kt. 52. §-a (1) bekezdés c) pontja záró rendelkezésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A sajátos nevelési igényû tanuló esetén, valamint a
súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdõ tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós
gyógykezelés alatt állt, az a)—c) pontban meghatározott
életkorhoz három évet hozzá kell számítani.’’
(3) A Kt. 52. §-a (7) bekezdésének ötödik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,Az iskola a nem kötelezõ tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló idõkeretet a tanórán kívüli
foglalkozások megtartásához és — beleértve a szakmai
elõkészítõ és szakmai alapozó oktatást is — osztálybontáshoz is igénybe veheti.’’
(4) A Kt. 52. §-ának (9) bekezdése a következõ hetediktizedik mondattal egészül ki:
,,Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez
— sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott
iskolai csoportonként — (a továbbiakban: sportcsoport)
hetente legalább kétszer negyvenöt percet biztosítani kell,
a nem kötelezõ tanórai foglalkozások megszervezésére
rendelkezésre álló, a (7) bekezdés alapján számított idõkeretbõl. Az iskolai sportkör kezdeményezésére a (7) bekez-

6867

dés alapján az egész iskolára számított nem kötelezõ tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló idõkeret legalább
húsz százalékát (a továbbiakban: minimális idõkeret) az
iskolai sportkör foglalkozásainak a megszervezéséhez kell
biztosítani, ha az iskolában a sportcsoportok száma eléri
az egész iskolára számított nem kötelezõ tanórai foglalkozások számának a tíz százalékát. A minimális idõkeret
arányosan csökkenthetõ, ha a sportcsoportok száma kevesebb a nem kötelezõ tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló idõkeret tíz százalékánál. A sportköri foglalkozásokat testnevelõ végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ tanár vezeti.’’
(5) A Kt. 52. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(10) Az általános iskola elsõ-negyedik évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást. A mindennapos
testmozgás a helyi tantervben meghatározott legalább heti
három testnevelési óra és a játékos testmozgás keretében
valósul meg. Az általános iskola elsõ-negyedik évfolyamain
minden olyan tanítási napon, az iskolaotthonos nevelés és
oktatás esetén minden olyan délelõtti tanítási idõszakban,
amelyben nincs testnevelési óra, meg kell szervezni a
— tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó — játékos,
egészségfejlesztõ testmozgást. A játékos, egészségfejlesztõ
testmozgás ideje naponként legalább harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás keretében is
meg lehet tartani. A játékos, egészségfejlesztõ testmozgást
a tanítási órák részeként és szükség szerint legfeljebb egy
óraközi szünet ideje legfeljebb ötven százalékának felhasználásával lehet megszervezni.’’
(6) A Kt. 52. §-a (11) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Egyéni — egy-három tanuló részére szervezett — foglalkozás tartható]
,,a) az alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágában
— az elõképzõ kivételével — a tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló órakeret terhére heti
három órában, ha a tanuló részére a tanítási év átlagában
— jogszabályban meghatározott idõtartamban — legalább
heti négy foglalkozás biztosított, heti másfél órában, ha
ennél kevesebb foglalkozás biztosított; az egyéni foglalkozást az alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágában a
hangszeres és énekes fõtárgyi óra esetén egy-egy tanuló
részére kell biztosítani,’’
(7) A Kt. 52. §-a (11) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Egyéni — egy-három tanuló részére szervezett — foglalkozás tartható]
,,c) az általános iskolában, a középiskolában és szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán a kötelezõ és a nem
kötelezõ tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül — a (3) bekezdésben meghatározott — heti kötelezõ tanórai foglalkozások tizenkettõ
százalékában a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos
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helyzetû tanulók felzárkóztatása, illetõleg az elsõ-negyedik
évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése céljából,’’
37. § A Kt. 53. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a § a következõ (9) bekezdéssel
egészül ki:
,,(8) A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem tartózkodnak az
iskolában, illetve nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni,
hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. A hazautazás tanítási évben — beleértve az
évközi szünetek idejét is — nem lehet kötelezõ.
(9) Az összefüggõ, a napi három órát meghaladó napközis, tanulószobai és a kollégiumi foglalkozások között,
iskolaotthonos nevelés és oktatás esetén minden olyan
délutáni tanítási idõszakban, amelyben nincs testnevelési
óra biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez
igazodó játékos, egészségfejlesztõ testmozgást. A játékos
testmozgást, ha az idõjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni. A játékos testmozgás ideje legalább napi negyvenöt perc.’’
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ladja a felvehetõ gyermekek számát, az óvodavezetõ, több
óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda — beleértve a
kijelölt óvodát is — köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján köteles
óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye a körzetében található (kötelezõ felvételt biztosító
óvoda). A kijelölt óvoda [30. § (4) bek.], ha nem látja el a
kötelezõ felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány
miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét. A kötelezõ
felvételt biztosító óvoda — ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét — nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetû
gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközbeni
ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a
gyámhatóság kezdeményezte.’’
41. § A Kt. 66. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
,,(6) A gyámhatóság kezdeményezése esetén az iskola
nem tagadhatja meg a tanuló napközis foglalkozásra,
iskolaotthonos osztályba való felvételét.’’

38. § A Kt. 55. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
,,(3) Nem lehet az (1) bekezdésben meghatározott vezetõ az, aki közoktatási intézmény fenntartója, illetve, aki
közoktatási intézmény fenntartójánál vezetõ állású munkavállaló vagy vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõ, közalkalmazott. Ez a korlátozás nem vonatkozik a
fenntartói jogot gyakorló testület (közgyûlés, képviselõtestület, kuratórium) tagjaira.’’
39. § A Kt. 59. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, és az eredeti (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre
változik:
,,(5) Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülõi szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelõtestületet és a fenntartót.
A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintõ bármely
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetõjétõl, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor
képviselõje tanácskozási joggal részt vehet a nevelõtestület
értekezletein. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell meghatározni, mit kell érteni a gyermekek, tanulók nagyobb csoportja alatt.’’
40. § A Kt. 65. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol
szülõje dolgozik. Az óvodai felvételrõl, átvételrõl az óvoda
vezetõje dönt. Ha az óvodába jelentkezõk száma megha-

42. § A Kt. 68. §-ának (3)—(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(3) A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell
venni a kollégiumba. Fel kell venni a kollégiumba azt a
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulót,
akinek az intézeti elhelyezése nagykorúság miatt szûnt
meg.
(4) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés a (3) bekezdésben meghatározott esetben a tanulói jogviszony
fennállásáig, egyébként egy tanévre szól. A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránti kérelem elfogadása, illetve elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz.’’
43. § A Kt. 69. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A gyermeket, kérelemre — ha családi körülményei,
képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja — az óvoda vezetõje felmentheti az alól, hogy e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben
vegyen részt.’’
44. § (1) A Kt. 70. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A pedagógus — a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel — a tanuló teljesítményét, elõmenetelét tanítási év
közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a
tanítási év végén osztályzattal minõsíti.’’
(2) A Kt. 70. §-a (2) bekezdésének felvezetõ rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) Az érdemjegyek és osztályzatok — a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel — a következõk:’’
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(3) A Kt. 70. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(3) Az elsõ-harmadik évfolyamon — félévkor és év
végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor — szöveges
minõsítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy
megfelelõen teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha
a tanuló ,,felzárkóztatásra szorul’’ minõsítést kap, az iskolának a szülõ bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlõdését, haladását akadályozó tényezõket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. Az iskola pedagógiai
programja, az évközi érdemjegyek, a félévi és az év végi
osztályzatok helyett a tanuló teljesítményének, szorgalmának, magatartásának értékelésére, minõsítésére a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérõ jelölés, illetõleg szöveges értékelés alkalmazását is elõírhatja. Ha az iskola nem
alkalmazza az (1)—(2) bekezdésben meghatározottakat,
de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van,
köteles a félévi és az év végi minõsítést osztályzattal is
elvégezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés
érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a
helyi tantervben kell meghatározni. Az iskola pedagógiai
programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekbõl a tanuló teljesítményét, elõmenetelét
nem kell értékelni, illetve minõsíteni, továbbá eltekinthet
a magatartás és szorgalom értékelésétõl és minõsítésétõl.
Nem mellõzhetõ azonban a tanuló teljesítményének, elõmenetelének értékelése és minõsítése azokból a tantárgyakból, amelyek követelményeibõl állami vizsgát kell, illetve lehet tenni. A szakiskola pedagógiai programjában
kell meghatározni, hogy a szakmai elõkészítõ és szakmai
alapozó oktatás, illetve a szakközépiskola pedagógiai
programjában kell meghatározni, hogy a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteket hány tantárgy keretei között értékelik
és minõsítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes
modulok értékelését és minõsítését.’’
(4) A Kt. 70. §-ának (8) bekezdése a következõ negyedik
mondattal egészül ki:
,,Elõkészítõ évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat, és csak abban az esetben, ha tanulmányait
legkésõbb a hetedik életévében megkezdte.’’
45. § (1) A Kt. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve
szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az elõírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az
elsõ-harmadik évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket
az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem
tudta teljesíteni. E rendelkezést kell alkalmazni — iskolatípustól és évfolyamtól függetlenül — az idegen nyelv tekintetében is, az idegen nyelv tanulásának elsõ évében. Ha
az iskola szakképzési évfolyamába való lépés elõfeltétele
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az alapmûveltségi vizsga vagy az érettségi vizsga megléte, a
tanuló akkor is megkezdheti tanulmányait a szakképzési
évfolyamon, ha a vizsgát megkezdte, de nem fejezte be.
Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak akkor
fejezheti be, ha a tanítási év elsõ félévének utolsó napjáig
az alapmûveltségi vizsgabizonyítványt, illetve az érettségi
bizonyítványt megszerezte.’’
(2) A Kt. 71. §-ának (4)—(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (6)—(7) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (6) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:
,,(4) Ha az elsõ-negyedik évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi — az e törvény
52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének
c) pontjában meghatározott idõkeret terhére — lehetõvé
kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni
akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények
nem teljesítése miatt [121. § (1) bekezdés 41. pont] második
vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.
(5) Nem tagadható meg az elsõ-negyedik évfolyamra
járó tanuló napközis foglalkozásra, iskolaotthonos osztályba való felvétele, ha eredményes felkészülése azt szükségessé teszi.
(6) A szülõt tájékoztatni kell azokról a lehetõségekrõl,
amelyekkel az iskola segítséget tud nyújtani gyermeke
eredményes felkészüléséhez. E rendelkezések alkalmazásában eredményes felkészülés azoknak az ismereteknek,
képességeknek, készségeknek a negyedik évfolyam végére
történõ elsajátítása, amelyek az ötödik évfolyamba lépéshez szükségesek.
(7) A tanuló részére engedélyezhetõ az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha egyébként
felsõbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ kérésére az iskola
igazgatója dönt. A szülõ kérésére az elsõ-negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. A szakképzési évfolyam nem ismételhetõ meg. Nem tekinthetõ a
szakképzési évfolyam megismétlésének a második vagy további szakképzésbe történõ bekapcsolódás.’’
46. § A Kt. 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány,
illetve bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány
alkalmazható, amelyet az Oktatási Minisztérium jóváhagyott. A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány elõállításához, forgalmazásához az Oktatási Minisztérium engedélye szükséges. Az iskolai nyomtatványok — az év végi bizonyítvány
és az állami vizsga teljesítésérõl kiállított bizonyítvány kivételével — az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott
rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és
biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetõk és tárolhatók. A bizonyítvány
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kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt azonban
nyomtatott formában is elõ kell állítani, és meg kell õrizni.’’
47. § (1) A Kt. 74. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Megszûnik az óvodai elhelyezés, ha]
,,e) a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a
nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik
életévét betölti.’’
(2) A Kt. 74. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(3) Az (1) bekezdés b)— c) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a gyermek a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, továbbá, ha a
gyermek e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján vesz
részt óvodai nevelésben. Az (1) bekezdés c) pontjában,
valamint a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók
akkor sem, ha a gyermek hátrányos helyzetû.’’
48. § (1) A Kt. 75. §-a (1) bekezdésének i) pontja a következõ második mondattal egészül ki:
,,E rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a tanuló hátrányos helyzetû.’’
(2) A Kt. 75. §-a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A tanuló kollégiumi tagsága megszûnik]
,,a) az e törvény 68. §-ának (4) bekezdésében meghatározott esetben a tanulói jogviszony megszûnésével, egyébként a tanév végén;’’
(3) A Kt. 75. §-ának (8) bekezdése a következõ második
és harmadik mondattal egészül ki:
,,Abban az esetben, ha a tanuló felvételére a gyámhatóság intézkedése alapján került sor, a (7) bekezdés c) pontjában meghatározottak nem, a d) pontjában meghatározottak pedig a gyámhatóság egyetértésével alkalmazhatók.
A c) pontban foglaltak a hátrányos helyzetû tanulók tekintetében nem alkalmazhatók.’’
49. § A Kt. 76. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül
ki:
,,(11) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indult, és az
nem végzõdött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a
határidõ a jogerõs határozat közlésétõl számít.’’
50. § (1) A Kt. 78. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) Az, aki nappali rendszerû iskolai oktatásban nem
tud vagy nem akar részt venni, attól a tanévtõl kezdve,
amelyben a tizenhatodik életévét betölti, a munkahelyi,
családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévõ ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban
(a továbbiakban: felnõttoktatás) kezdheti meg, illetve folytathatja tanulmányait.’’
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(2) A Kt. 78. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ után a
tanuló — kiskorú tanuló esetén a szülõ és a tanuló közösen — dönti el, hogy az iskolai tanulmányait a (2) bekezdésben meghatározott idõpontig a nappali rendszerû iskolai oktatásban vagy a felnõttoktatásban folytatja-e, azzal a
megkötéssel, hogy annak a tanévnek a végéig, amelyben a
tizennyolcadik életévét betölti, csak a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett oktatásban vehet részt.’’
(3) A Kt. 78. §-ának (7) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A felnõttoktatásban]
,,d) a tanuló akkor veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait, ha nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait.
Ha a tanuló nem veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat
feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait, abban a kérdésben, hogy különleges gondozásra jogosult-e, az illetékes szakorvos szakvéleménye alapján kell dönteni.’’
51. § A Kt. 79. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, és az eredeti (5)—(6) bekezdés számozása (6)—(7) bekezdésre változik:
,,(5) A nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez szükséges engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási
intézmény állandó székhellyel rendelkezik, valamint legalább egy, az e törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoport, kollégiumi csoport, továbbá az adott iskolatípusnak
megfelelõen valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai osztály
mûködtetésére alapították, és az ehhez szükséges — jogszabályban meghatározott — személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak. E rendelkezések alkalmazásában a
székhely akkor tekinthetõ állandónak, ha a mûködéshez
szükséges engedély kiadásának idõpontjában a fenntartó a
feladat ellátásához szükséges helyiségek feletti rendelkezés jogával legalább három évig rendelkezik. Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás részére létesített nevelési-oktatási
intézmény esetén az engedély kiadható akkor is, ha a helyiségek az átlaglétszámnak megfelelõ gyermek, tanuló befogadására nem, de a várható gyermek-, tanulói létszám befogadására alkalmasak. E feltételek meglétét a telephelyen
is vizsgálni kell.’’
52. § (1) A Kt. 81. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn]
,,c) nem kell alkalmazni az iskolaalapításnál és -fenntartásnál a középtávú beiskolázási tervre [26. § (3) bek., 28. §
(2) bek.] vonatkozó rendelkezéseket, a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a 46. §-t,
a 65. § (2) bekezdésének elsõ, valamint harmadik-hatodik
mondatát, a 66. § (2) bekezdését, valamint a 68. § (3) bekezdését, továbbá a (4) bekezdésének elsõ mondatát; a
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gyermekek napközbeni felügyeletének ellátására vonatkozó rendelkezéseket [24. § (4) bek. és 53. § (3)—(4) bek.]; a
vezetõi kiválasztásra vonatkozó rendelkezések közül a
18. § (8) bekezdését; az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó 3. számú mellékletet, a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével;’’
(2) A Kt. 81. §-ának (12) bekezdése a következõ harmadik mondattal egészül ki:
,,Az oktatási miniszter pedagógiai-szakmai szolgáltatásra, illetve pedagógiai szakszolgálat ellátására akkor köteles
közoktatási megállapodást kötni, ha e feladatok ellátásához a költségvetésrõl szóló törvény nem biztosít normatív
hozzájárulást.’’
53. § A Kt. 82. §-a a következõ (2)—(3) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti (2)—(3) bekezdés számozása
(4)—(5) bekezdésre változik:
,,(2) A korai fejlesztés és gondozás és a fejlesztõ felkészítés feladatainak az ellátásához be kell szerezni az e törvény 79. §-ának (1) bekezdésében meghatározott engedélyt. Az engedély kiadására a fõjegyzõ az illetékes.
Az engedély kiadásával összefüggõ eljárásban alkalmazni
kell az e törvény 79. §-a (1)—(2) bekezdésében, (4) bekezdésének b) pontjában és (6)—(7) bekezdésében foglaltakat. Vizsgálni kell továbbá, hogy a tevékenység folytatásához — külön jogszabályban elõírt — helyiségek feletti
rendelkezés joga legalább három évre biztosított-e. A feltételek meglétét a székhelyen és a telephelyen is vizsgálni
kell. A feladatellátásban közremûködõ intézmény tekintetében az e törvény 80. §-ának (5)—(6) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.
(3) Ha a pedagógiai szakszolgálat intézményének mûködéséhez nincs szükség a (2) bekezdés szerinti engedélyre,
és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény esetén az
elõírt feltételek meglétét a nyilvántartásba vételt megelõzõ
eljárásban kell vizsgálni, a feladatellátásban közremûködõ
intézmény tekintetében alkalmazni kell az e törvény 80. §
(5)—(6) bekezdésében foglaltakat.’’
54. § A Kt. 83. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, és az eredeti (5)—(9) bekezdés számozása (6)—(10) bekezdésre változik:
,,(5) A fenntartó képviselõje a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén
a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt
új döntés meghozatalára utasíthatja.’’
55. § (1) A Kt. 84. §-a (5) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,Eljárására e törvény 83. §-ának (5) és (7)—(9) bekezdését, 84. §-ának (4) bekezdését kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy a törvényességi kérelem benyújtására meghatározott határidõ elmulasztása jogvesztõ, igazolásnak
helye nincs.’’
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(2) A Kt. 84. §-a a következõ (7)—(15) bekezdéssel egészül ki:
,,(7) A fenntartói irányítás, illetõleg az intézményi hatáskörben hozott, a hátrányos megkülönböztetés tilalmába
ütközõ, illetve a gyermek mindenek felett álló érdekével
ellentétes döntés semmis. A semmis döntés érvénytelenségére bárki határidõ nélkül hivatkozhat.
(8) A semmisség megállapítását a (4) bekezdésben szabályozott eljárás keretében, illetve, ha a döntés megtámadására a (4) bekezdés alapján nincs lehetõség — a (10) bekezdésben meghatározott kivétellel — a bíróságtól lehet
kérni. A bírósági eljárás megindítása elõtt az eljárás megindítására jogosultnak a döntéshozónál elõzetes egyeztetõ
eljárást kell kezdeményeznie.
(9) A semmisség megállapítását az kérheti, akit a döntés
érint, ha pedig ez nem állapítható meg, bárki kérheti. A
semmisség megállapítása határidõ nélkül kezdeményezhetõ, feltéve, hogy a (8) bekezdésben meghatározott esetben
a döntéshozóval folytatott elõzetes egyeztetõ eljárás nem
vezetett eredményre.
(10) Nem lehet alkalmazni a (8) bekezdésben meghatározottakat, ha a döntést helyi önkormányzat, illetve szervei
hozták, amennyiben a helyi önkormányzatokról szóló törvény 98. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján az ügyben
a közigazgatási hivatal vezetõje gyakorolja a törvényességi
ellenõrzés jogkörét. Ebben az esetben a döntés megtámadására a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(11) A semmisség megállapítására indított eljárásban a
döntéshozónak kell bizonyítania, hogy nem áll fenn a semmisségi ok.
(12) Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó
valamely döntés meghozatalát elõzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható. A sikeresen megtámadott döntés a meghozatalának idõpontjától kezdõdõ
hatállyal érvénytelenné válik. Megtámadásra a sérelmet
szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz
törvényes érdeke fûzõdik. A megtámadást három hónapon
belül írásban kell közölni, majd a közlés eredménytelensége esetében tizenöt napon belül érvényesíteni. Az érvénytelenség megállapítását a (8) és (10) bekezdésben meghatározottak szerint lehet kezdeményezni. A három hónapos
határidõ a döntésnek az érdekelt részére történõ közlésének napján kezdõdik. Ha ez a nap nem állapítható meg, a
közlés napja a döntés meghozatalát követõ tizenötödik
munkanap. A megtámadáshoz biztosított határidõ jogvesztõ, igazolásnak helye nincs.
(13) A semmisség vagy az érvénytelenség (a továbbiakban: jogsértés) megállapítása a jóhiszemûen szerzett és
gyakorolt jogokat nem érinti.
(14) Semmisség vagy érvénytelenség megállapítása esetén a bíróság elrendelheti
a) a jogsértés abbahagyását és eltilthatja a jogsértõt a
további jogsértéstõl;
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b) hogy a jogsértõ nyilatkozattal vagy más megfelelõ
módon adjon elégtételt, és ennek a saját költségén megfelelõ nyilvánosságot biztosítson;
c) a jogsértés elõtti állapot helyreállítását a jogsértõ
részérõl vagy költségén, továbbá a jogsértéssel elõállott
dolog megsemmisítését, illetõleg jogsértõ mivoltától megfosztását;
d) a jogsértés alapján keletkezõ, egy költségvetési évre
számított megtakarításnak a Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzatba történõ befizetését.
(15) A jogsértõ döntés érvényessé nyilvánítható, ha a
semmisség, illetve az érvénytelenség oka megszüntethetõ.’’
56. § (1) A Kt. 85. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elõkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-mûködtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati
intézkedési terv) készíteni.’’
(2) A Kt. 85. §-a a következõ (5)—(7) bekezdésekkel
egészül ki:
,,(5) Ha a helyi önkormányzat az óvodai nevelésrõl vagy
az általános iskolai nevelésrõl és oktatásról részben vagy
egészben nem saját intézményfenntartással gondoskodik,
az önkormányzati intézkedési tervben meg kell határoznia,
hogy milyen módon tesz eleget az e törvényben meghatározott kötelezettségének. Az önkormányzati intézkedési
tervet pedig azzal a helyi önkormányzattal közösen kell
elkészítenie, amelyik által fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el az illetékességi területén élõk tekintetében
a kötelezõ felvételt biztosító óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító iskola feladatait.
(6) Az önkormányzati intézkedési terv elkészítésekor,
felülvizsgálatakor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a fõvárosi, megyei önkormányzat szakvéleményét
abban a kérdésben, hogy az önkormányzati intézkedési terv
összhangban áll-e a fõvárosi, megyei fejlesztési tervben
foglaltakkal. Ha az önkormányzati intézkedési terv, illetve
annak módosítása a szakvéleményben foglaltak szerint
nem áll összhangban a fõvárosi, megyei fejlesztési tervvel,
elfogadásakor a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 15. §-ának (2) bekezdésében szabályozott
minõsített többségre van szükség.
(7) A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti
az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mûködésének minõségirányítási programját (a továbbiakban:
önkormányzati minõségirányítási program). Az önkormányzati minõségirányítási program az önkormányzati
közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó
elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a
közoktatást érintõ más ágazatok — gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerõ-gazdálkodás, közmûvelõdés, egészségügy — kapcsolatait, a fenntartói irányítás
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keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenõrzések rendjét. Az intézményi minõségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minõségirányítási programmal.’’
57. § A Kt. 86. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség magában
foglalja a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nevelhetõk, oktathatók.’’
58. § A Kt. 87. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A megyei önkormányzat, továbbá — ha a (2) bekezdés
másképp nem rendelkezik — a fõvárosi önkormányzat köteles gondoskodni]
,,e) azoknak a sajátos nevelési igényû gyermekeknek,
tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásáról, akik
a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók
együtt,’’
59. § A Kt. 88. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(6) A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét,
illetve egyes szolgáltatás ellátását — részben vagy egészben — akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét
akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrõl, szolgáltatásról továbbra is megfelelõ színvonalon gondoskodik oly
módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülõnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fõvárosi, megyei önkormányzat
— fejlesztési tervre épített — szakvéleményét. A helyi
önkormányzat az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõ véleményét köteles beszerezni tervezett
intézkedésének véleményezése céljából. A szakértõnek
abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt
megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás
megfelelõ színvonalon történõ további ellátását. A szakértõ véleményét a fõvárosi, megyei önkormányzat részére — a szakvélemény megkérésével egyidejûleg — meg kell
küldeni. A független szakértõre — a helyi önkormányzat
megkeresésére — az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont tesz javaslatot. E rendelkezéseket kell
alkalmazni abban az esetben is, ha a helyi önkormányzat a
feladatellátásához rendelkezésre bocsátott vagyont, illetve
a vagyon feletti rendelkezés jogát vonja meg a közoktatási
intézménytõl.’’
60. § A Kt. 90. §-ának (1)—(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák
mûködési (felvételi) körzetét. Az e körzetben élõ gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem
tagadhatja meg [65. § (2) bek. és 66. § (2) bek.]; továbbá
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— a fõvárosi, megyei fejlesztési tervvel összhangban —
a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mûködési
körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét.
A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mûködési
körzetének meghatározásához be kell szerezni a fõvárosi,
megyei önkormányzat — fejlesztési tervre épített —
szakvéleményét.
(2) A sajátos nevelési igényû gyermekek nevelését ellátó
óvoda, óvodai tagozat, óvodai csoport, iskola, iskolai tagozat, osztály, csoport, továbbá a logopédiai intézet mûködési (felvételi) körzetének megállapításához a fenntartó helyi
önkormányzatnak be kell szereznie a fõvárosi, megyei önkormányzat — fejlesztési tervre épített — szakvéleményét,
továbbá az érdekelt önkormányzatok véleményét.
(3) A fõvárosi, megyei önkormányzat által fenntartott
sajátos nevelési igényû tanulók nevelését, oktatását több
megyére, országrészre kiterjedõen ellátó nevelési-oktatási
intézmény mûködési (felvételi) körzetének meghatározása
elõtt be kell szerezni az Oktatási Minisztérium véleményét.’’
61. § (1) A Kt. 91. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fõjegyzõ]
,,b) az oktatási miniszter egyidejû értesítésével rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli idõjárás, járvány,
természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a megye, fõváros területén a nevelési-oktatási intézmények mûködtetése nem lehetséges. A fõjegyzõ a döntéséhez
— kivéve, ha a késlekedés jelentõs veszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna — beszerzi az érdekelt önkormányzatok jegyzõinek véleményét. Ha a vélemény beszerzésére nem volt lehetõség, a fõjegyzõ az intézkedésérõl
azonnal értesíti az érdekelt önkormányzatok jegyzõit.’’
(2) A Kt. 91. §-a (4) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A közoktatási intézményt fenntartó, önkormányzati társulás esetén a megállapodásban megjelölt önkormányzat
jegyzõje,fõjegyzõje]
,,g) közremûködik a közoktatás információs rendszerének mûködtetésében, a fenntartói irányítással összefüggõ
döntések, intézkedések elõkészítésében, végrehajtásában,
illetve gyakorolja a fenntartói irányítás e törvényben meghatározott jogosítványait;’’
(3) A Kt. 91. §-a (7) bekezdésének b) pontja a következõ
negyedik gondolatjeles szövegrésszel egészül ki:
[A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
b) jegyzõ]
,,— bejelentésre vagy hivatalból elrendeli, hogy a szülõ
gyermekével jelenjen meg a nevelési tanácsadáson, illetõleg a szakértõi és rehabilitációs bizottság vizsgálatán,
amennyiben arra a tankötelezettség teljesítése érdekében
szükség van.’’
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(4) A Kt. 91. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(8) A jegyzõ — az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén, az oktatási miniszter
egyidejû értesítésével — a településen mûködõ nevelésioktatási intézményekben rendkívüli szünetet rendel el. Intézkedése elõtt — kivéve, ha a késlekedés jelentõs veszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna — beszerzi az
érdekelt intézményfenntartók véleményét. Ha a vélemény
beszerzésére nem volt lehetõség, intézkedésérõl azonnal
értesíti az érdekelt intézményfenntartókat.’’
62. § A Kt. 92. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,Az ágazati irányítás, az oktatási miniszter és a Kormány
szabályozási feladatai’’
63. § (1) A Kt. 93. §-a (1) bekezdésének f)— h) és
l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az oktatási miniszter]
,,f) az Országos Köznevelési Tanács közremûködésével
dönt a könyv tankönyvjegyzékbe történõ felvételérõl, továbbá gondoskodik a tankönyvjegyzék közzétételérõl, és
kiadja a közoktatási intézmények kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékét;
g) gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai munka országos, térségi, megyei, fõvárosi
szintû szakmai ellenõrzésérõl, értékelésérõl az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont közremûködésével;
h) mûködteti a közoktatás információs rendszerét;
l) jóváhagyja az iskolák által használt bizonyítványnyomtatványokat és a kiállításuk alapjául szolgáló nyomtatványokat, engedélyezi elõállításukat és forgalomba hozatalukat, továbbá jóváhagyja a kötelezõ tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást;’’
(2) A Kt. 93. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A szakképzés irányításával kapcsolatos hatásköröket az oktatási miniszter és a szakképesítésért felelõs miniszterek a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározottak szerint gyakorolják.’’
64. § (1) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének c)— f) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a bekezdés a
következõ g) ponttal egészül ki, és az eredeti g)— l) pont
jelölése h)—m) pontra változik:
[Az oktatási miniszter szabályozza]
,,c) a minõségpolitikai feladatok ellátásának rendjét, az
Országos szakértõi névjegyzékbe felvett szakértõk szakértõi tevékenységét, a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létrehozását és mûködését;
d) a sajátos nevelési igényû gyermekek nevelésével és
oktatásával kapcsolatos szakértõi vélemény, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekekkel kapcsolatos szakértõi vélemény elkészítésével
összefüggõ eljárást, a szakértõi és rehabilitációs bizottság
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mûködését, az országos és más szakértõi és rehabilitációs
feladatokat;
e) az óvodai nevelésben való kötelezõ részvétel, a tankötelezettség, a képzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos
egyes kérdéseket és — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a tanulókat megilletõ juttatásokat, kedvezményeket;
f) a tankönyvvé nyilvánítás feltételeit és rendjét, a tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását, a tankönyvjegyzékbõl való törlés és a tankönyvtámogatás rendjét, továbbá a
taneszközzé nyilvánítás és törlés rendjét, a taneszközjegyzék elkészítését és kiadását, a kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzék kiadását, a kerettantervek és az oktatási programok (pedagógiai rendszerek) jóváhagyásának rendjét;
g) az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának feladatait és mûködésének szabályait;’’
(2) A Kt. 94. §-ának (3) bekezdése a következõ h)— l)
ponttal egészül ki:
[A Kormány rendeletben szabályozza]
,,h) a közoktatás információs rendszerének létrehozását, mûködtetését, az információs rendszer részére történõ
adatszolgáltatás rendjét;
i) a pedagógusigazolvány igénybevételének feltételeit,
az igazolvány kiadásának és kezelésének szabályait;
j) a nem önkormányzati intézményfenntartókat megilletõ — a költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott — állami hozzájárulások és támogatások igénylésével
és elszámolásával összefüggõ eljárás rendjét;
k) a Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat mûködésének részletes szabályait;
l) pedagógus-munkakör tekintetében a kötelezõ órát
meghaladó tanítás munkáltatói elrendelését, az elrendelt
tanítás díjazását, a munkaidõ-beosztás, a munkaidõkeret,
továbbá nevelési-oktatási intézményekben a rendkívüli
munkavégzés, az ügyeletet követõ pihenõidõ kiadásától
való eltérés sajátos szabályait.’’
65. § (1) A Kt. 95. §-a (1) bekezdésének h)— i) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ j)—p) ponttal egészül ki:
[Az oktatási miniszter közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladata]
,,h) a minõségpolitika rendszerének kiépítéséhez, mûködéséhez szükséges országos szolgáltató rendszer létrehozása és mûködtetése;
i) a hátrányos helyzetû, köztük különösen a roma gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását segítõ országos szolgáltató rendszer
kiépítése és mûködtetése;
j) az oktatási programok (pedagógiai rendszerek) — így
különösen ajánlott pedagógiai program és tanterv, valamint az erre épülõ tanítást-tanulást segítõ és értékelõ eszközrendszer, továbbá a gyakorlati alkalmazást lehetõvé
tevõ, illetve segítõ akkreditált pedagógusképzési és
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-továbbképzési kínálat, pedagógiai szakmai szolgáltató
tevékenység — kidolgozása, kiadása;
k) a vizsgaelnöki és szakértõi tevékenység szakmai feltételeinek megteremtése, fejlesztése;
l) az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást segítõ pedagógiai-szakmai
szolgáltatás rendszerének kiépítése, mûködtetése;
m) az új pedagógiai módszerek, megoldások, szervezeti
formák — így különösen: óvoda-iskola, egységes iskola,
általános mûvelõdési központ, projektoktatás, iskolaotthonos oktatás, hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikerességét segítõ iskolán kívüli foglalkozása (tanoda), erdei
iskola — kidolgoztatása, elterjedésének támogatása;
n) az országos tanulmányi verseny meghirdetése, támogatása, a versenyszabályzat közzététele,
o) a Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat mûködtetése és a célprogramon keresztül a közoktatás fejlesztésével
kapcsolatos feladatok támogatása, az Oktatási Minisztérium fejezetében e célra megtervezett összegek nyilvános
pályázati eljárás keretében történõ elosztása;
p) évenként országos és térségi mérési, értékelési feladatok elrendelése és a szükséges feltételek biztosítása.’’
(2) A Kt. 95. §-a a következõ (3)—(5) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)—(6) bekezdés számozása
(6)—(9) bekezdésre változik:
,,(3) Az oktatási miniszter és az egészségügyi, szociális
és családügyi miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával, továbbképzés biztosításával segíti a
nevelési-oktatási intézményekben folyó egészségfejlesztési
feladatok végrehajtását.
(4) Az oktatási miniszter és a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával, pedagógus-továbbképzés biztosításával segítheti a
mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását, a sportiskolák megalakulását és mûködését.
(5) Az oktatási miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter közös programok kiadásával, pályázatok
kiírásával segíti a környezeti nevelés, oktatás feladatainak
végrehajtását és az Erdei Iskola Program megvalósulását.’’
(3) A Kt. 95. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
,,(10) Az oktatási miniszter az Alkotmányban, illetve
törvényben meghatározott rendkívüli idõszak esetén határozatban írja elõ a közoktatási intézmények mûködésével,
mûködtetésével, a nevelési év, tanítási év megszervezésével
kapcsolatos feladatokat. A miniszter elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását. A határozat közlése távközlési eszköz útján is történhet.’’
66. § (1) A Kt. 95/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(2) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatai különösen:
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a) közremûködik — a közoktatás ágazati irányításának
keretei között — az ellenõrzési, mérési, értékelési feladatok irányításában, szervezésében, koordinálásában;
b) közremûködik a miniszter hatáskörébe tartozó,
e törvényben meghatározott hatósági feladatok ellátásában, törvényben és kormányrendeletben meghatározottak
szerint elsõ fokú hatósági jogkört gyakorol;
c) a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint közremûködik az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga
megszervezésében, a jogorvoslati kérelmek elbírálásában,
mûködteti a tanulmányok alatti vizsgák független vizsgabizottságát;
d) közremûködik az Országos szakértõi és az Országos
vizsgáztatási névjegyzékkel összefüggõ feladatokban;
e) közremûködik az ágazati irányítás keretébe tartozó
területfejlesztéssel és az ahhoz kapcsolódó finanszírozással összefüggõ feladatokban;
f) közremûködik a közoktatás statisztikai rendszerével
összefüggõ feladatok ellátásában.’’
(2) A Kt. 95/A. §-a a következõ (4)—(9) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti (4) bekezdés számozása (10) bekezdésre változik:
,,(4) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja a nevelésioktatási intézményekben a maximális osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói
óraterhelésre, a hátrányos megkülönböztetés tilalmára
vonatkozó rendelkezésekben és a minimális (kötelezõ)
eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartását,
továbbá e körben gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket.
(5) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont az ellenõrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében
a) felhívja a közoktatási intézmény vezetõjét a szabálytalanság megszüntetésére, és errõl tájékoztatja az intézmény fenntartóját is,
b) kezdeményezi az oktatási miniszternél, hogy gyakorolja az e törvény 93. §-ának (4)—(5) bekezdésben meghatározott jogkörét,
c) felügyeleti bírságot szabhat ki, melynek összege nem
haladhatja meg a százezer forintot,
d) a felügyeleti bírság kiszabása mellett vagy kiszabása
nélkül szabálysértési eljárást folytat le.
(6) A hatósági ellenõrzésre — beleértve a be nem fizetett
felügyeleti bírság behajtását is — egyebekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a hozzá befolyt bírság hatvan százalékát a Közoktatási
Fejlesztési Célelõirányzat számlájára utalja át. A fennmaradó összeg a saját bevétele, amely a hatósági ellenõrzéssel
összefüggõ személyi kiadásokra is felhasználható.
(8) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont engedélyezheti az e törvény 3. számú mellékletének
I. részében meghatározott maximális létszám húsz száza-
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lékkal, illetve a II. rész 7—8. pontjában meghatározottak
szerint számított maximális létszám tíz százalékkal történõ
túllépését, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt.
Az engedélyt a fenntartó kérelmére lehet megadni. Az engedélyhez csatolni kell az iskolaszék, az iskolai szülõi szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértését.
(9) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont az országgyûlési biztos és helyettese megkeresésére
— az e törvény 107. §-ában foglaltak megtartásával —
vizsgálatot végez.’’
67. § A Kt. 98. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) Az oktatási miniszternek a szülõi jogokkal összefüggõ döntései elõkészítésében az Országos Szülõi Érdekképviseleti Tanács mûködik közre. Az Országos Szülõi
Érdekképviseleti Tanács véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, állást foglalhat a szülõi jogokat érintõ bármilyen
kérdésben. Az Országos Szülõi Érdekképviseleti Tanács
kilenc tagból áll, amelynek három tagját az oktatási miniszter, hat tagját az országos szülõi szervezetek delegálják.
E bekezdés alkalmazásában szülõi szervezeten azt a szervezetet kell érteni, amelyik alapszabályának és bírósági
nyilvántartásba vételének igazolásával a Közoktatás-politikai Tanács titkárságán bejelentkezett.
(4) Az (1)—(3) bekezdésben szabályozott bizottságok
tagjainak megbízása — a miniszter által delegált tagok
kivételével, akiknek a megbízása a miniszter megbízásának
lejártával megszûnik — a delegálók által meghatározott
ideig, legfeljebb azonban három évre szól. A bizottságok
megválasztják tisztségviselõiket, meghatározzák mûködésük rendjét, ennek keretein belül meghatározhatják a megbízás megszûnésének egyéb eseteit. A bizottságok mûködéséhez szükséges feltételeket az Oktatási Minisztérium
biztosítja.’’
68. § A Kt. 99. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) Az ágazati irányítási feladatai közül az ellenõrzési,
mérési, értékelési feladatok végrehajtására az országos mérési feladatok keretei között kerülhet sor.
(3) Az országos ellenõrzési, mérési, értékelési feladatok
végrehajtásában közremûködhet — az oktatási miniszter
felkérése szerint — az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont és az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény. A feladatok végrehajtásában — a
fenntartóval kötött megállapodás alapján — közremûködhet az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény. Az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézményt az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont is megbízhatja a feladatokban való közremûködéssel. Az önkormányzati pedagógiai-szakmai
szolgáltatást ellátó intézmény fenntartójával az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont köthet megállapodást.’’
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69. § (1) A Kt. 101. §-a (6) bekezdésének harmadik
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,Szakképzés tekintetében a szakértõi névjegyzék és a
vizsgaelnöki névjegyzék elkészítésérõl és kiadásáról a szakképzésrõl szóló törvény rendelkezik.’’
(2) A Kt. 101. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
,,(9) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont bejelentés alapján — határozattal — elrendelheti az
érintett vizsgaelnöknek, illetve szakértõnek az Országos
szakértõi névjegyzékbõl, illetve az Országos vizsgáztatási
névjegyzékbõl való törlését.’’
70. § (1) A Kt. 102. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki, egyidejûleg az eredeti c)— f) pont
jelölése d)—g) pontra változik, és az új jelölés szerinti
d) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fenntartó]
,,c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális
osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az
adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhetõ
csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;
d) a minõségirányítási programban meghatározottak
szerint mûködteti a minõségfejlesztés rendszerét, továbbá
rendszeresen — ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
négyévenként legalább egy alkalommal — ellenõrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset
megelõzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó
nem helyi önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet
jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes fõvárosi, megyei fõjegyzõnek;’’
(2) A Kt. 102. §-a (2) bekezdésének — új jelölés szerinti — f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fenntartó]
,,f) jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és
mûködési szabályzatát, minõségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét, az általános mûvelõdési
központ pedagógiai-mûvelõdési programját;’’
(3) A Kt. 102. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül
ki, és az eredeti (10) bekezdés számozása (11) bekezdésre
változik:
,,(10) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó
rendelkezéseket nem kell alkalmazni a fenntartó jogutódlással történõ megszûnésekor, az önkormányzatok szétválásával összefüggõ vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó halálakor, ha van, aki a tevékenység folytatására jo-
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gosult. Az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést
nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben (szorgalmi idõben),
nevelési évben, mert a már meglévõ épületet, helyiséget,
területet megfelelõ idõben nem lehetett birtokba venni,
vagy a nevelési-oktatási intézmény által használt épület,
helyiség, terület váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerû használatra. Nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére a jegyzõ, fõjegyzõ engedélyezheti a székhely, telephely változását tanítási évben
(szorgalmi idõben), nevelési évben más, elõre nem látható
okból is. Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó három éven belül másodszor kéri elõre nem
látható okból a székhely-, telephelyváltozás engedélyezését, a jegyzõnek, fõjegyzõnek le kell folytatnia az e törvény
80. §-ában szabályozott törvényességi ellenõrzést.’’
(4) A Kt. 102. §-a (10) bekezdésének — melynek számozása a (3) bekezdés szerint (11) bekezdésre változik —
felvezetõ része és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(11) A fenntartó helyi önkormányzat, az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben,
iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben
közremûködõ nevelési-oktatási intézmény, továbbá az
érintett gyermekek, tanulók ellátásában közremûködõ
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény
e) nevelési programjának, pedagógiai programjának,
pedagógiai-mûvelõdési programjának, intézményi minõségirányítási programjának jóváhagyásához és végrehajtásának értékeléséhez’’
[beszerzi az érintett helyi kisebbségi önkormányzat, térségi és
országos feladatot ellátó közoktatási intézmény esetén az
országos kisebbségi önkormányzat egyetértését…]
(5) A Kt. 102. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül
ki:
,,(12) A (11) bekezdésben meghatározott ügyekben — a
fenntartó megkeresésétõl számított — harminc napon belül kell nyilatkozni. A határidõt egy alkalommal további
harminc nappal meg lehet hosszabbítani. A meghosszabbított határidõ elmulasztása jogvesztõ. Ha a kisebbségi önkormányzat az egyetértését nem adta meg, és további tizenöt napon belül az érdekeltek közötti egyeztetés nem vezetett eredményre, kilenc tagból álló bizottságot kell létrehozni. A bizottságba három-három tagot delegál a kisebbségi önkormányzat, az, akinek az egyetértési jog megadásához érdeke fûzõdik, továbbá az e törvény 98. §-ának
(1) bekezdésében szabályozott Országos Kisebbségi
Bizottság. Az Országos Kisebbségi Bizottság az Országos
szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk közül választhatja ki a jelölteket (a továbbiakban: jelölt tagok).
A bizottság maga határozza meg mûködésének rendjét,
azzal a megkötéssel, hogy döntését egyszerû szótöbbséggel
hozza. A döntés az egyetértést pótolja. A bizottság mûködési költsége azt terheli, akinek az egyetértés megszerzésé-
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hez érdeke fûzõdik. A jelölt tagokat — az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõkre vonatkozó rendelkezések szerint — díjazás illeti meg, melynek összegét
az Országos Kisebbségi Bizottság határozza meg, és az
fizeti, akinek az egyetértés megszerzéséhez érdeke fûzõdik.’’
71. § (1) A Kt. 103. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A fenntartó a szervezeti és mûködési szabályzat, a
házirend és az intézményi minõségirányítási program jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. Az
intézményi minõségirányítási program jóváhagyása megtagadható akkor is, ha a végrehajtásához szükséges feltételek
nincsenek biztosítva, továbbá ha nincs összhangban az önkormányzati minõségirányítási programmal. A szervezeti
és mûködési szabályzatot, a házirendet és az intézményi
minõségirányítási programot, illetve ezek módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a fenntartó harminc napon
belül, helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén — ha a döntést a képviselõ-testület
(közgyûlés) hozza — a harmincadik napot követõ elsõ
képviselõ-testületi (közgyûlési) ülésen nem nyilatkozik.’’
(2) A Kt. 103. §-a a következõ (4)—(5) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott határidõ
számítására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha
a fenntartó ötnél több nevelési-oktatási intézményt tart
fenn, és jogszabályváltozás vagy más ok miatt valamennyi
intézményének felül kell vizsgálnia a szervezeti és mûködési szabályzatát, házirendjét, nevelési programját, pedagógiai programját, minõségirányítási programját, ütemterv alapján meghatározhatja azt az idõpontot, amikorra a
nevelési-oktatási intézménynek a benyújtást teljesítenie
kell. A határidõt ebben az esetben ettõl az idõponttól kell
számítani akkor is, ha a nevelési-oktatási intézmény korábbi idõpontban nyújtotta be a szervezeti és mûködési szabályzatát, házirendjét, a nevelési, illetve a pedagógiai programját, minõségirányítási programját jóváhagyás céljából.
(5) Ha a kisebbségi önkormányzatot e törvény
102. §-ának (11) bekezdése alapján egyetértési jog illeti
meg, fenntartói nyilatkozat hiányában akkor válik érvényessé a szervezeti és mûködési szabályzat, házirend, nevelési program, pedagógiai program, minõségirányítási program, ha a kisebbségi önkormányzat azokkal egyetértett,
illetve, ha a kisebbségi önkormányzat az e törvény
102. §-ának (12) bekezdése szerint nem élt az egyetértési
jogával.’’
72. § A Kt. 107. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (10) bekezdés számozása (11) bekezdésre változik:
,,(10) A közoktatási intézményben e törvény 80. §-a és
82. §-a alapján szervezett törvényességi ellenõrzésnél az
(1)—(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az
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eltéréssel, hogy az elõzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell megtartani, ha az az ellenõrzés eredményességét veszélyezteti.’’
73. § (1) A Kt. 108. §-ának (1) bekezdése a következõ
második mondattal egészül ki:
,,E rendelkezéseket a nemzetközi iskolák tekintetében
is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az elismerést az
érintett nemzetközi szervezetnek kell kiadnia.’’
(2) A Kt. 108. §-ának (2) bekezdése a következõ negyedik mondattal egészül ki:
,,Az e törvény 80. §-ának (1)—(2) bekezdésében meghatározott törvényességi ellenõrzést az Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpont látja el és gyakorolja a
(3)—(6) bekezdésben meghatározott jogköröket.’’
(3) A Kt. 108. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(4) Az (1) bekezdésben megjelölt nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nemzetközi szerzõdés alapján is
létrejöhet és mûködhet. A nemzetközi szerzõdés alapján
létrejött és mûködõ nevelési-oktatási intézményeket az
oktatási miniszter hivatalból felveszi a (2) bekezdésben
szabályozott nyilvántartásba. A nemzetközi szerzõdés
alapján létrejött és mûködõ nevelési-oktatási intézményeknek — a (2) bekezdésben meghatározott — törvényességi ellenõrzésére vonatkozó rendelkezéseket a nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezésének hiányában kell
alkalmazni.’’
(4) A Kt. 108. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, továbbá a § a következõ (10) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti (10) bekezdés számozása (11) bekezdésre változik:
,,(9) A külföldi közoktatási intézmény, illetõleg a nemzetközi iskola fenntartójával az oktatási miniszter köthet
közoktatási megállapodást.
(10) Az e §-ban szabályozott közoktatási intézmények
kötelesek bejelentkezni és adatot szolgáltatni a közoktatás
információs rendszerének.’’
74. § (1) A Kt. 110. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A nem magyar állampolgár akkor tanköteles
Magyarországon, ha a magyar jogszabályok szerint menedékjogot kérõ, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezõ
kísérõ nélküli kiskorú, illetve szülõjével együtt tartózkodási engedéllyel vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel
rendelkezõ kiskorú.’’
(2) A Kt. 110. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(3) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig
megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek,
az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása,
továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a
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tankötelezettség megszûnése után folytatott tanulmányok
alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel
veheti igénybe.’’
(3) A Kt. 110. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(6) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az
(1)—(4) bekezdésben foglaltak hatálya alá — ha nemzetközi szerzõdés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában —, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá
a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A
díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A közoktatási intézmény vezetõje a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti, illetve elengedheti.’’
(4) A Kt. 110. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
,,(8) Az (1) és (7) bekezdésben meghatározottak óvodai
neveléséhez, iskolai neveléséhez és oktatásához az oktatási
miniszter pedagógiai rendszereket (oktatási programokat)
ad ki.’’
75. § A Kt. 114. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:
,,(4) Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a
mindenki számára elõírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, mûvészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére lehet megszervezni. Az iskolaszék —
annak hiányában az iskolai szülõi szervezet (közösség) és
az iskolai diákönkormányzat — meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény
által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.’’
76. § A Kt. 118. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(5) Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni
annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó kap a piaci áron forgalomba kerülõ tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás módjáról a nevelõtestület a tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény
6—7. §-ában meghatározottak szerint dönt. Az iskolának
a tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény 8. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodnia kell az
ingyenes tankönyvellátásról. Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az
összegét, amelyet az iskolafenntartó kap a gyermekek kedvezményes étkeztetésének megszervezéséhez, figyelembe
véve a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvény 148. §-ának (5)—(6) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeket.’’
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77. § A Kt. 120. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) Ha a sajátos nevelési igényû tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel
küzdõ tanuló szakértõi vélemény alapján
— tanulmányait magántanulóként folytatja, illetve
— a szülõ otthoni ellátás keretében tesz eleget a képzési
kötelezettségnek,
az önkormányzati feladatellátás keretében, a szakértõi
véleményben megjelölt szakember biztosításáról — külön
jogszabályban meghatározottak szerint — az iskolának, a
fejlesztõ felkészítést nyújtó, illetve a szakértõi véleményt
készítõ intézménynek kell gondoskodnia.’’
78. § (1) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 7. és 14. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ 15—17. ponttal egészül ki, és az eredeti
15—16. pont számozása 18—19. pontra, továbbá az eredeti
18. pont számozása 20. pontra változik:
[E törvény alkalmazásában]
,,7. emelt szintû oktatás: meghatározott tantárgy ismeretanyagának a helyi tanterv szerinti magasabb követelményekkel történõ oktatása, a Nemzeti alaptantervben meghatározott órakeret felhasználásával;
14. hátrányos helyzetû gyermek, tanuló: az, akit családi
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe
vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak;
15. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár;
16. integrációs felkészítés: az esélyt teremtõ nevelésének
és oktatásának az oktatási miniszter által kiadott oktatási
program alkalmazásával történõ megszervezése, melyben
a szociális helyzetükbõl és fejlettségükbõl eredõ hátrányok
ellensúlyozása céljából részt vevõ gyermekek, tanulók a
többi gyermekkel, tanulóval együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, osztálybontás esetén azonos
csoportban vesznek részt a foglalkozáson, illetve tanulnak,
oly módon, hogy az érintett gyermekeknek, tanulóknak a
többi gyermekekhez, tanulókhoz viszonyított aránya nem
haladhatja meg a jogszabályban meghatározott mértéket;
17. iskolaotthonos nevelés és oktatás: az oktatás megszervezése a délelõtti és a délutáni tanítási idõszakban — melyben a tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot, és
a következõ tanítási napokra is felkészülnek — a kötelezõ
tanórai foglalkozások, a nem kötelezõ tanórai foglalkozások, a napközis foglalkozások, a mindennapos testedzés
foglalkozásai idõkeretében;’’
(2) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 27. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
,,27. országos feladat ellátása: országos feladatot lát el a
közoktatási intézmény, ha a szolgáltatásait igénybe vevõk
legalább ötvenegy százaléka — az intézmény székhelyét
leszámítva — legkevesebb öt különbözõ megyébõl (fõvá-
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rosból) élõk közül kerül ki, feltéve, hogy az adott feladatot
ellátó, szolgáltatást nyújtó közoktatási intézménybõl legfeljebb három mûködik az országban (például nemzeti,
etnikai kisebbségi feladatot lát el, vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként mûködik, gyógypedagógiai feladatot lát el); továbbá az e törvény 81. §-ának (10)
és (12) bekezdésének alkalmazásában akkor is, ha az adott
feladatot az országban egy intézmény látja el.’’
(3) A Kt. 121. §-a (1) bekezdése a következõ 28—29.
ponttal egészül ki, és az eredeti 28—31. pont jelölése
30—33. pontra változik:
,,28. sajátos nevelési igényû neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai neveléséhez és oktatásához, a sajátos
nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelõ gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és más segédletek; magánoktatáshoz, integrált óvodai neveléshez,
iskolai neveléshez és oktatáshoz, a képzési kötelezettséghez, az illetékes szakértõi bizottság által meghatározottak
szerinti foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettségû
gyógypedagógus foglalkoztatása; a foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök; a gyermek, tanuló részére a
szakértõi és rehabilitációs bizottság által meghatározott
szakmai szolgáltatások biztosítása;
29. sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló: az a gyermek,
tanuló, aki a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
b) pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar);’’
(4) A Kt. 121. §-ának (1) bekezdése a következõ
34. ponttal egészül ki, és az eredeti 32—42. pont számozása
35—45. pontra változik:
[E törvény alkalmazásában]
,,34. szakrendszerû oktatás: ha az egyes tantárgyakat,
mûveltségi területeket, tantárgyi modulokat (a továbbiakban együtt: tantárgy) több, az egyes tantárgyak oktatására
jogosító megfelelõ végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ pedagógus tanítja; nem szakrendszerû az oktatás,
ha a tanulók részére a tantárgyakat, illetve a tantárgyak
nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ pedagógus tanítja;’’
(5) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 32. pontja — melynek számozása a (4) bekezdés szerint 35. pontra változik —
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
,,35. székhely: az az alapító okiratban meghatározott, a
közoktatási intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló
feladatellátási hely, ahol a közoktatási intézmény képvise-
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leti jogának gyakorlására jogosult vezetõ munkahelye található;’’
(6) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 41. pontja — melynek számozása a (4) bekezdés szerint 44. pontra változik —
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
,,44. telephely: az alapító okiratban meghatározott, a
székhelyen kívül mûködõ szervezeti egység (tagintézmény,
kihelyezett osztály, csoport, mûhely, gyakorlóhely, iroda,
napközi, tanulószoba, konyha stb.) elhelyezését szolgáló
feladatellátási hely;’’
(7) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 42. pontja — melynek számozása a (4) bekezdés szerint 45. pontra változik —
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
,,45. térségi feladat ellátása: térségi feladatot lát el a
közoktatási intézmény, ha öt év átlagában szolgáltatásait
legalább ötvenegy százalékban — az intézmény székhelyét
leszámítva — kettõnél több megyében, illetve a fõváros
határain kívül élõk veszik igénybe.’’
(8) A Kt. 121. § a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
,,(9) Ha jogszabály az óvodai nevelésben részt vevõ, a
tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban álló
vagy a képzési kötelezettséget teljesítõ fogyatékos gyermek
részére kedvezményt, juttatást, jogosultságot, kötelezettséget
állapít meg, a fogyatékos gyermek, tanuló fogalom alatt a
sajátos nevelési igényû gyermeket, tanulót kell érteni.’’
79. § A Kt. 124. §-ának (24) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(24) A könyvtáros tanárok (tanítók) alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 2003. szeptember 1-jétõl fokozatosan kell bevezetni az általános iskolákban, középiskolákban és szakiskolákban. A kollégiumokban és az alapfokú
mûvészetoktatási intézményekben a könyvtáros tanárok
(tanítók) alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 2005.
szeptember 1-jétõl fokozatosan kell bevezetni. Ezektõl az
idõpontoktól kezdõdõen a számított létszámból egy, ezt
követõen tanévenként további fél-fél fõ létszám biztosítása
kötelezõ. Ha a közoktatási intézményekben a vezetõ beosztásban foglalkoztatottak száma eggyel kevesebb, mint
amennyit az e törvény 1. számú mellékletének Elsõ része
meghatároz, e megbízás kiadása 2005. szeptember 1-jéig
nem kötelezõ. Ha az iskolában, kollégiumban a szabadidõszervezõ munkakör nincs betöltve, e munkakör betöltése
2005. szeptember 1-jéig nem kötelezõ. Az e törvény
52. §-ának (7) bekezdése alapján kiszámított teljes idõkeretet a 2004/2005. tanévtõl az elsõ-második, az ötödik-hatodik és kilencedik-tizedik évfolyamon lehet bevezetni, a
többi évfolyamon az általános iskolában a teljes idõkeret
nyolcvan százalékának, a középiskolában a kilencven százalékának a biztosítása kötelezõ. A 2005/2006. tanévtõl
kezdõdõen a teljes idõkeretet kell biztosítani továbbá a
harmadik, a hetedik és a tizenegyedik évfolyamokon, míg
a 2006/2007. tanévtõl kezdõdõen valamennyi évfolyamon.’’
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80. § A Kt. 127. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelõ hazai
felsõfokú képzés, szakiskolában — az elméletigényes szakmai gyakorlat kivételével — alkalmazható határozatlan
idõre az is, aki középiskolai végzettséggel és mestervizsgával rendelkezik; továbbá a népzenész- és a szórakoztatózenész-képzésben az, aki emelt szintû szakképesítéssel
rendelkezik.’’
81. § A Kt. 128. §-a a következõ (14)—(23) bekezdéssel
egészül ki:
,,(14) A Kt. 81. § (12) bekezdésének módosítása a 2003.
szeptember 1. elõtt kötött közoktatási megállapodások
érvényességét — függetlenül annak elnevezésétõl — nem
érinti.
(15) Új tantárgyi modul bevezetése esetén a bevezetés
elsõ évétõl számított tíz évig az adott ismereteket magában
foglaló, feldolgozó tantárgy tanítására és az adott iskolatípusban és évfolyamon pedagógus-munkakör betöltésére
jogosító felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség
akkor is jogosít, ha van megfelelõ, a szakirányú továbbképzésben szerezhetõ szakképzettség.
(16) 2004. március 31-éig a közoktatási intézmény fenntartójának az e törvény 37. §-ának (5) bekezdése alapján át
kell tekintenie az általa fenntartott közoktatási intézmény
alapító okiratát, s szükség esetén el kell végeznie annak
módosítását. A nem önkormányzati intézményfenntartónak — ha módosította — 2004. április 15-éig meg kell
küldenie az alapító okiratot az illetékes jegyzõnek, fõjegyzõnek, majd a jóváhagyást követõ harminc napon belül a
közoktatás információs rendszerének.
(17) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont — a fenntartó 2003. december 31-éig benyújtott kérelmére — engedélyezheti, hogy a közoktatási intézmény a
kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben
foglaltakat 2003. augusztus 31. után, legkésõbb 2008.
augusztus 31-éig teljesítse. A kérelemhez mellékelni kell
az eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtását szolgáló — tanítási évekre lebontott — ütemtervet, az
ütemterv végrehajtásának várható költségvetési vonzatát,
a fenntartó nyilatkozatát, helyi önkormányzat esetén a
közgyûlés, képviselõ-testület határozatát, amelyben vállalja az ütemtervben foglaltak végrehajtását. Abban az esetben, ha az ütemterv végrehajtásának várható együttes költségvetési vonzata eléri a mûködési kiadás 2003. évi összegének tíz százalékát legalább két tanítási évet engedélyezni
kell a kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtásához. Az ütemtervben foglaltak
teljesítését az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont évente ellenõrzi. Az ütemtervben foglaltak végrehajtásáért a fenntartó, ha a fenntartó testület, a testület
vezetõje, helyi önkormányzat esetén a polgármester, illetve a közgyûlés elnöke a felelõs. Az ütemterv végrehajtásának ellenõrzésére e törvény 95/A. §-ának (4)—(7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
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(18) A 2006/2007. tanév végéig az alapfokú mûvészetoktatási intézményben, a mûvészeti szakközépiskolában,
szakiskolában tovább foglalkoztathatók, akik nem felelnek
meg az e törvény 17. §-a (1) bekezdésének k) pontjában
meghatározott követelményeknek, amennyiben ez az ok a
megváltozott elõírásokra vezethetõ vissza. Ezt követõen
tovább foglalkoztathatók azok, akik megkezdték a tanulmányaikat a megfelelõ felsõfokú végzettség megszerzése
céljából. E rendelkezés alapján a továbbfoglalkoztatásra a
megkezdett tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a hallgatói jogviszony kezdetétõl számított hat évig van lehetõség.
(19) A 2008/2009—2010/2011. tanítási évben az ötödikhatodik évfolyamon a nem szakrendszerû oktatás megszervezhetõ oly módon is, hogy az e célra felhasznált idõ csak
az összes kötelezõ óra húsz százalékát éri el.
(20) A 2012/2013. tanítási év végéig az ötödik-hatodik
évfolyamon, továbbá emelt szintû oktatás esetén, az e törvény 17. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az elsõ-negyedik évfolyamon, a nem szakrendszerû oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be az a tanár, aki 2004. szeptember 1-jéig legalább öt év gyakorlatot szerzett az elsõ-negyedik évfolyamon.
(21) A 2012/2013. tanítási év végéig fejlesztõpedagógusmunkakörben foglalkoztatható az is, aki pedagógustovábbképzés keretében elsajátította a szükséges ismereteket.
(22) A másodszor és további alkalommal történõ vezetõi megbízáshoz a 2015/2016. tanítási évtõl kezdõdõen kell
megkövetelni az intézményvezetõi szakképzettség meglétét.
(23) Az iskolák, az e törvénynek a 2002. évi LXII. törvény 83. §-ával megállapított 52. §-ának (3) bekezdésében
elõírt kötelezõ tanórai foglalkozásokra történõ 2003. szeptember 1-jei áttérést az elsõ, ötödik és kilencedik , ezt
követõen a magasabb évfolyamokon, a helyi tanterv szükség szerinti kiigazításával, saját hatáskörben, szakértõ
igénybevétele és fenntartói jóváhagyás nélkül is végrehajthatják.
82. § A Kt. 129. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,129. § (1) Annak a gyermeknek, aki tanulmányait az
általános iskola elsõ évfolyamán az 1997/98. tanévben, illetve azt megelõzõen kezdte meg, tankötelezettsége annak
a tanévnek a végéig tart, amelyben a tizenhatodik életévét
betölti. A sajátos nevelési igényû tanuló tankötelezettsége
meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig,
amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.
(2) A tankötelezettség — 6. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti — kiterjesztésének pedagógiai, jogi,
pénzügyi és technikai feltételeit a Kormánynak és a helyi
önkormányzatoknak fokozatosan meg kell teremteniük
annak érdekében, hogy az átállás ne okozzon fennakadást.
(3) A pedagógus kötelezõ órája a 2003/2004. tanévben akkor sem változtatható meg, ha az új rendelkezések
alapján eltérõ kötelezõ óraszámot kellene részére megállapítani.
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(4) Az iskolában a pedagógiai program elkészítésében
közremûködõ pedagógusok heti kötelezõ óraszáma legfeljebb heti három órával csökkenthetõ a helyi tanterv elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához. Egy pedagógus esetén a csökkentés együttes idõtartama nem haladhatja meg a huszonhárom hetet. Az óraszámcsökkentés
legfeljebb a megadott pedagógus-álláshelyek tíz százalékát
érintheti. Az óraszámcsökkentés — a megadott keretek
között — több pedagógus között megosztható. Ez az idõ
akkor vehetõ igénybe maradéktalanul, ha az iskola kizárólag a Nemzeti alaptanterv alapján maga dolgozza ki a helyi
tantervét, és a nevelõtestület elfogadja a helyi tanterv elkészítésének ütemtervét. Az ütemtervben kell meghatározni
a közremûködõk feladatait és az ahhoz kapcsolódó órakedvezményt, továbbá a végrehajtás idõpontját, a beszámolás és ellenõrzés rendjét. Ha az iskola a kerettantervek
vagy más által kidolgozott helyi tanterv alapján készíti el
helyi tantervét, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a pedagógusok kötelezõ óraszáma legfeljebb heti másfél órával csökkenthetõ. Az e bekezdés alapján — három órával — számított teljes idõkeret legfeljebb
tíz százaléka igénybe vehetõ az intézményi minõségirányítási program kidolgozásához, öt százaléka pedig a házirend
felülvizsgálatához. A munkáltató és a pedagógus megállapodása alapján az óraszámcsökkentés helyett az elvégzett
munkáért kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés is adható.
(5) Azok a helyi önkormányzatok, amelyeknek nem volt
kötelezõ elkészíteni az e törvény 85. §-ának (4) bekezdésében szabályozott önkormányzati intézkedési tervet, kötelesek azt legkésõbb 2004. január 31-éig elfogadni, és tizenöt napon belül megküldeni a megyei önkormányzatnak.
Eddig az idõpontig a helyi önkormányzatok felülvizsgálják
az intézkedési tervüket a tekintetben, hogy az összhangban
áll-e a fõvárosi, megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.
Azok az általános iskolák, amelyek kevesebb, mint nyolc
évfolyammal mûködnek, 2004. június 30-áig megállapodást kötnek a kötelezõ felvételt biztosító általános iskolával. Valamennyi helyi önkormányzat 2004. január 31-éig
elkészíti az önkormányzati minõségirányítási programját,
és megküldi a közoktatási intézményei részére.
(6) Az óvodák, iskolák és kollégiumok 2004. június
30-áig felülvizsgálják a nevelési, pedagógiai programjukat,
és megküldik a fenntartó részére jóváhagyás céljából.
Eddig az idõpontig elkészítik az intézményi minõségirányítási programot, melyet a nevelési-oktatási intézmények a
nevelési, pedagógiai programmal együtt küldenek meg a
fenntartónak. Ha a fenntartónak ötnél több közoktatási
intézménye van, ütemtervet készíthet, amelyben meghatározhatja, hogy melyik intézménynek mikorra kell benyújtania a nevelési, pedagógiai programját és intézményi minõségirányítási programját. Az ütemtervben a benyújtásra
vonatkozó legkorábbi idõpont 2004. április 15. lehet.
Az általános iskolák helyi tantervének felülvizsgálata két
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lépcsõben is végrehajtható a következõk szerint: az e bekezdésben meghatározott idõpontig elkészítik az elsõnegyedik évfolyamra vonatkozó rendelkezéseket, és a megadott határidõket követõen egy évre az ötödik-nyolcadik
évfolyamra vonatkozó rendelkezéseket.
(7) A kollégiumok nevelõtestületei 2004. január 31-éig
titkos szavazás keretében döntenek arról, hogy bevezetik-e
a pedagógiai felügyelõi munkakörben történõ foglalkoztatást. A titkos szavazás rendjét a kollégium határozza meg,
azzal a megkötéssel, hogy a nevelõtestület akkor határozatképes, ha a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak több mint fele jelen van.
A támogató döntéshez a jelen lévõk több mint felének
igenlõ szavazatára van szükség. Azokban a kollégiumokban, amelyekben a nevelõtestület támogatja a pedagógiai
felügyelõi munkakörben történõ foglalkoztatást, 2004.
augusztus 31-éig vizsgálják felül a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti kinevezését, illetve
munkaszerzõdését. Ennek során határozzák meg, hogy
2004. szeptember 1-jétõl kik azok, akiket pedagógiai felügyelõ munkakörben, illetve pedagógus-munkakörben
vagy — kettõs munkakörben — a pedagógiai felügyelõ és
kollégiumi nevelõ munkakörökben foglalkoztatnak tovább. Kettõs munkakörben történõ foglalkoztatás esetén
meg kell határozni, hogy a teljes munkaidõ hányad részét
kell a kollégiumi nevelõi, illetve a pedagógiai felügyelõi
feladatok ellátására fordítani. Kettõs munkakörben történõ foglalkoztatás esetén a kollégiumi nevelõi feladatok
ellátására meghatározott munkaidõhányadnak megfelelõen csökkentett számú kötelezõ órát kell teljesíteni a
kollégiumi nevelõi munkakörben, illetve a pedagógiai felügyelõi feladatok ellátására meghatározott munkaidõhányadnak megfelelõen csökkentett munkaidõt kell teljesíteni a teljes munkaidõbõl a pedagógiai felügyelõi munkakörben. Ha a pedagógiai felügyelõi munkakörben történõ
foglalkoztatás bevezetését a nevelõtestület nem támogatja,
a kollégiumi nevelõ munkát a következõk szerint kell megszervezni: a kollégiumi nevelõk kötelezõ óraszáma 30,
illetve a gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában 26; továbbá a kollégiumi pedagóguslétszám
meghatározásánál figyelembe kell venni a tanulók nemenként és épületenként megadott létszámát, a kollégiumi
foglalkozási idõn kívül nemenként és épületenként
100—120 tanulói csoporttal számolva; valamint a kötelezõ
óraszám teljesíthetõ az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevõ tanulók — étkezési, alvási és a heti
pihenõnapon, munkaszüneti napon teljesített ügyeleti
idõn kívüli — folyamatos pedagógiai felügyeletének ellátásával [114. § (1) bekezdés c) pont], feltéve, hogy egy pedagógusra legalább ötven, legfeljebb száz tanuló jut. A
kollégiumi nevelõtestület titkos szavazással hozott döntésével a pedagógiai felügyelõi munkakörben történõ foglalkoztatás 2004. szeptember után is bevezethetõ. Szavazás
évente egy alkalommal tartható. A szavazás a tanítási év
utolsó hónapjában tartható, melynek eredményétõl függõen a következõ tanévtõl lehet bevezetni pedagógiai fel-
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ügyelõ munkakörben történõ foglalkoztatást. Ha a kollégiumban bevezették a pedagógiai felügyelõi munkakörben
történõ foglalkoztatást, annak megszüntetéséhez a fenntartó egyetértésére van szükség. A megszüntetéssel kapcsolatos döntésre egyebekben a bevezetésre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(8) Az óvodák, iskolák és kollégiumok 2004. december
31-éig felülvizsgálják házirendjüket, és megküldik a fenntartó részére jóváhagyás céljából. Ha a fenntartó ötnél több
nevelési-oktatási intézmény fenntartásáról gondoskodik,
ütemtervet készíthet, amelyben meghatározhatja, hogy
melyik nevelési-oktatási intézménynek mikorra kell felülvizsgálnia és benyújtania a házirendjét. Az ütemtervben a
házirend benyújtására vonatkozó legkorábbi idõpont 2004.
november 30. lehet.
(9) A maximális óvodai csoport-, iskolai osztálylétszámot meghaladó gyermekeknek, tanulóknak a normatív
hozzájárulás megállapításánál történõ figyelmen kívül hagyására vonatkozó rendelkezéseket a 2004/2005. nevelési
évben induló óvodai csoportoknál, illetve tanítási évben
induló elsõ, ötödik és kilencedik évfolyamok osztályainál,
ezt követõen felmenõ rendszerben kell alkalmazni.
(10) Az e törvény 52. §-a (11) bekezdésének c) pontjában található, az egyéni foglalkozásra felhasználható idõkeret növelésére vonatkozó rendelkezések alkalmazása a
2004/2005. tanévtõl kötelezõ, oly módon, hogy az idõkeretet tanévenként egy-egy százalékkal meg kell emelni.
(11) A közoktatási intézmény vezetõjére vonatkozó teljesítménypótlék alkalmazására a 2005/2006. tanévtõl van
lehetõség; bevezetése fokozatosan történhet, oly módon,
hogy a 2005/2006. tanévben a megállapítható összeg ötven
százalékát, ezt követõen tanévenként további tíz-tíz százalékkal emelt összeggel lehet kifizetni.
(12) Az e törvény 27. § (8) bekezdésében szabályozott
— az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer
alapján — felzárkóztató oktatás a 2005/2006. tanévtõl
indítható. Addig az idõpontig a kiadott kerettantervek
alapján indítható felzárkóztató oktatás.
(13) Az e törvény 52. §-a (6) bekezdés c) pontjában a
gyengénlátók habilitációs, rehabilitációs órakeretét huszonöt százalékról harmincöt százalékra a 2005/2006. tanévtõl kezdõdõen kötelezõ bevezetni, oly módon, hogy az
idõkeretet tanévenként öt-öt százalékkal meg kell emelni.
(14) Az e törvény 1. számú mellékletében a gyermekés ifjúsági felügyelõnek vagy gyógypedagógiai asszisztensnek a siketek, vakok, középsúlyos értelmi fogyatékosok,
autista, helyváltoztatásra képtelen testi fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok iskoláiban, kollégiumaiban történõ foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések alkalmazása a 2005/2006. tanévtõl kötelezõ, oly módon, hogy a létszámot tizenkét tanulónként, ezt követõen tanévenként
két-két tanulóval csökkentve kell megállapítani.
(15) A technikai létszámot meghatározó rendelkezések
alapján számított létszám nem szolgálhat alapul a közalkalmazotti jogviszony, a munkaviszony megszüntetéséhez.
Ha a nevelési-oktatási intézményben a meghatározott
technikai létszám nincs biztosítva, azt a fenntartó a
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2006/2007. tanítási év, nevelési év kezdõ napjára köteles
biztosítani. A rendszergazda alkalmazása a 2006/2007. tanítási évtõl kötelezõ. A nem önkormányzati intézményfenntartók eddig az idõpontig írásban jelzik az illetékes
jegyzõnek, fõjegyzõnek, hogy az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a technikai létszám rendelkezésre áll. Új mûködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására azonban 2004. szeptember 1-jétõl kezdõdõen csak az elõírt technikai létszám megléte esetén van
lehetõség.
(16) A szakiskolák az e törvény 20. §-ával megállapított
Kt. 27. §-ának (3) bekezdése alapján a 2006/2007. tanévtõl
indítják az elsõ szakképzési évfolyamot.
(17) A korai fejlesztés és gondozás és a fejlesztõ felkészítés feladataiban nem állami, nem helyi önkormányzati
fenntartásban közremûködõ közoktatási és nem közoktatási intézmények 2004. július 31-éig kötelesek beszerezni
az e törvény 82. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
engedélyt. E körülményre a fõjegyzõk 2003. szeptember
30-áig hívják fel írásban a fenntartók figyelmét. A mûködés
megkezdéséhez szükséges engedély kiadásakor — legfeljebb két évre — engedélyezhetõ az elõírt személyi és tárgyi
feltétektõl való eltérés.
(18) 2008. augusztus 31-éig szakképzési évfolyammal
mûködhet a szakiskola, ha olyan tanulókat készít fel a
szakmai vizsgára, akik eredményesen befejezték a tizedik
évfolyamot, vagy az adott évben induló tanítási évben betöltik vagy már betöltötték a tizennyolcadik életévüket.’’
83. § A Kt. 131. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,131. § (1) Az alternatív iskolák a részükre kiadott kerettantervben meghatározottak szerint készítik el pedagógiai programjukat. Az alternatív iskolai kerettantervben
lehet meghatározni az általános szabályoktól eltérõ, sajátos, az adott iskolában
a) oktatott tananyagot, követelményeket,
b) folyó felkészítést az állami vizsgákra,
c) alkalmazott építésügyi elõírásokat, eszközöket és
felszereléseket, a minõségpolitika rendszerét, módszereit
és eszközeit,
d) mûködõ vezetési modellt, oktatásszervezést,
e) elfogadott pedagógus végzettséget és szakképzettséget.
(2) A kerettanterv az (1) bekezdésben meghatározott
körben eltérhet az e törvényben meghatározottaktól, illetve az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályoktól,
azzal a megkötéssel, hogy az alternatív iskolák mûködésével járó többletköltségekhez központi költségvetési többlettámogatás nem igényelhetõ.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában alternatív iskola az
az iskola, amelyik nem hagyományos pedagógiai módszerekkel végzi nevelõ és oktató munkáját. Abban a kérdésben, hogy az iskola alternatív iskolaként végzi-e tevékenységét, az engedélyezési eljárásban az Országos Köznevelési
Tanács foglal állást. Az engedély iránti kérelmet, ha van
olyan hálózat, szervezet, amelyik az alternatív iskolát képviseli, a hálózat, szervezet, ha nincs ilyen hálózat, szervezet,
az iskola fenntartója jogosult benyújtani.
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(4) Az iskolafenntartó egyházi jogi személy — e törvény
és a Nemzeti alaptanterv keretei között — kerettantervet
nyújthat be jóváhagyás céljából. A kerettantervet az e törvény 81. §-ának (13) bekezdésében megjelölt nyilatkozatra
jogosult egyházi szerv nyújthatja be.
(5) Kerettantervet — e törvény és a Nemzeti alaptanterv
keretei között — benyújthat a fenntartó, továbbá fenntartójának egyetértésével az iskola, illetve a jogosultak közösen.
(6) A kerettantervet az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközponthoz kell benyújtani. Az oktatási miniszter a kerettantervet az Országos Köznevelési Tanács egyetértése esetén hagyhatja jóvá. A kerettantervet az oktatási
miniszter a benyújtó hozzájárulásával rendeletben is kihirdetheti. A rendeletben kihirdetett kerettanterv szabadon
felhasználható. Ha a kerettanterv kihirdetésére nem kerül
sor, az csak a benyújtó hozzájárulásával alkalmazható.’’
84. § (1) A Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész ,,A NEVELÉSI-OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEKBEN
FOGLALKOZTATOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK
LÉTSZÁMA’’ fejezet ,,A kötelezõen foglalkoztatott vezetõk és alkalmazottak’’ cím ,,Vezetõk’’ alcím a következõ
6. ponttal egészül ki:
,,6. A 2. pontban meghatározottaktól az e melléklet
Negyedik részében meghatározottak szerint el lehet térni.’’
(2) A Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész ,,A NEVELÉSIOKTATÁSI
INTÉZMÉNYEKBEN
FOGLALKOZTATOTT
VEZETÕK
ÉS
ALKALMAZOTTAK
LÉTSZÁMA’’ fejezet ,,Pedagógusok’’ cím ,,Iskolában és
kollégiumban’’ alcím a következõ 3. ponttal egészül ki:
,,3. fejlesztõ pedagógus
az integrációs oktatásban részt vevõ iskolában
az integrációs oktatásban részt vevõ hátrányos
helyzetû tanulók létszáma alapján számítva,
háromszáz tanulóig a szabadidõ-szervezõ feladatainak az ellátására is
1
háromszáz-négyszázötven tanulóig

1

négyszázötven tanuló felett
[elláthatja, aki szakirányú továbbképzés keretében elsajátította a gyermekek, tanulók fejlesztéséhez szükséges pszichológiai, pedagógiai, módszertani ismereteket]’’

2

(3) A Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész ,,A NEVELÉSIOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA’’ fejezet ,,A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak’’ cím ,,Iskolában és kollégiumban’’ alcím
a következõ 1. ponttal egészül ki, és az eredeti 1—8. pont
számozása 2—9. pontra változik:
,,1. pedagógiai felügyelõ
kollégiumban nemenként és épületenként
100 tanulóra számítva, de legalább
1’’
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[elláthatja a 17. § (1) bekezdés j) pontjában, a 30. § (11) bekezdésében, a 127. § (1) bekezdésében és (11) bekezdésében
felsorolt végzettséggel és szakképzettséggel vagy pszichológus,
szociális munkás végzettséggel rendelkezõ szakember; a foglalkoztatás megoldható kettõs munkakörben: pedagógus és
pedagógiai felügyelõ munkakörben történõ foglalkoztatással.]
(4) A Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész ,,A NEVELÉSIOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA’’ fejezet ,,A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak’’ cím ,,Iskolában és kollégiumban’’
1. pontja — melynek számozása a (3) bekezdés szerint
2. pontra változik — helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,2. gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, egészségnevelõ
— általános iskolában,
— középiskolában,
— szakiskolában
1
[elláthatja az iskolatípusnak megfelelõ, a 17. § (1) bekezdésének b)— e) és j) pontjában, illetve (2) bekezdésében felsorolt, továbbá családpedagógus, szociálpedagógus vagy pszichológus, szociális munkás végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezõ szakember;
a foglalkoztatása megoldható kettõs munkakörben, pl. a
munkaidõ egy részében a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra, és a munkaidõ másik részében pedagógus-munkakörben vagy egészségnevelõ munkakörben történõ foglalkoztatással]’’
(5) A Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész ,,A NEVELÉSIOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA’’ fejezet ,,A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak’’ cím ,,Iskolában és kollégiumban’’ alcím
3. pontja — melynek számozása a (3) bekezdés szerint
4. pontra változik — helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,4. gyermek- és ifjúsági felügyelõ vagy gyógypedagógiai asszisztens
— általános iskolai kollégiumban
1
— fogyatékosokat nevelõ iskolában tizenöt
tanulónként
1
— gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményként mûködõ általános iskolai kollégiumban tizenöt tanulónként
1
— a siket, a vak, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az önálló helyváltoztatásra képtelen
testi fogyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelõ és oktató
iskolában és kollégiumban hat tanulónként
1’’
(6) A Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész ,,A NEVELÉSIOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA’’ fejezet ,,A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak’’ cím ,,Iskolában és kollégiumban’’ alcím
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4. pontja — melynek számozása a (3) bekezdés szerint
5. pontra változik — helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,5. szabadidõ-szervezõ
— az iskolában, kollégiumban, ha a tanulók
létszáma eléri a háromszázat
1
— ha az iskolában jogszabályban meghatározottak szerinti integrációs felkészítést
szerveznek, és az abban részt vevõ hátrányos helyzetû tanulók létszáma nem éri el
a háromszázat, a fejlesztõ pedagógus feladatainak ellátására is
1’’
(7) A Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész ,,A NEVELÉSIOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA’’ fejezet, ,,A nevelõ és oktató munkát közvetlenül
segítõ alkalmazottak’’ cím ,,Iskolában és kollégiumban’’
alcím utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, a szabadidõ-szervezõ és a pedagógiai felügyelõ pótszabadságának, valamint
juttatásainak meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.’’
(8) A Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész ,,A NEVELÉSIOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA’’ fejezet ,,További foglalkoztatás a nevelési-oktatási
intézményekben’’ cím a következõ 3—9. ponttal egészül ki:
,,3. A fenntartó köteles biztosítani az 1. és a 2/c) pontban
felsorolt munkakörök betöltéséhez, szakemberek foglalkoztatásához szükséges létszámot (a továbbiakban: technikai létszám). A technikai létszám nem lehet kevesebb,
mint a pedagógusok teljes munkaidejére — beleértve az
óraadó tanárok foglalkoztatási idejét is — számított létszámának
a) tíz százaléka, de legalább egy létszám az alapfokú
mûvészetoktatási intézményben,
b) tizenöt százaléka, de legalább kettõ létszám szakiskolában, készségfejlesztõ szakiskolában, speciális szakiskolában, elõkészítõ szakiskolában,
c) tizenöt százaléka, de legalább kettõ létszám az óvodában,
d) húsz százaléka, de legalább kettõ létszám az általános iskolában, gimnáziumban,
e) harminc százaléka, de legalább négy létszám a szakközépiskolában,
f) hatvan százaléka, de legalább kettõ létszám a kollégiumban.
4. Többcélú intézmény esetén a technikai létszámot a
következõk szerint kell meghatározni: az ellátott feladatoknak megfelelõ intézményre meghatározott százalékok
összegét el kell osztani az ellátott feladatok számával. Az
így számított létszám nem lehet kevesebb, mint az egyes
intézményekhez meghatározott tényleges létszámok öszszegének a hetven százaléka. A számításoknál a 3. pontban
felsorolt nevelési és oktatási intézményeket kell figye-
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lembe venni. Emellett biztosítani kell a 3. pontban fel nem
sorolt feladathoz jogszabályban biztosított létszámot. Ha
jogszabály az adott feladatra nem határoz meg létszámot,
akkor a technikai létszámot feladatonként egy-egy létszámmal meg kell növelni.
5. A technikai létszámot a székhelyen és a telephelyen
foglalkoztatott valamennyi pedagógus foglalkoztatási idejére vetítve kell számítani.
6. A technikai létszámhoz egy létszámot hozzá kell számítani, ha a nevelési-oktatási intézményben a gyermekek,
tanulók legalább húsz százaléka hátrányos helyzetû, vagy
beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzd, illetve, ha a sajátos nevelési igényû gyermekeket, tanulókat a többiekkel egy csoportban, osztályban nevelik, tanítják. A különbözõ csoportba tartozó gyermekek, tanulók létszámát együttesen is figyelembe lehet
venni a húsz százalék megállapításához. A technikai létszámhoz tagintézményenként további egy-egy létszámot
hozzá kell számítani.
7. A nevelési-oktatási intézmény vezetõje dönti el, hogy
a technikai létszám terhére milyen, a nevelési-oktatási intézmény mûködésével összefüggõ technikai feladatokat
(ügyviteli, mûszaki, kisegítõ, karbantartó, fûtõ, udvari
munkás, portás) old meg, illetve — a kötelezõ foglalkoztatáson felül — milyen speciális végzettségû szakembert
(pszichológust, családpedagógust, fejlesztõ pedagógust,
logopédust, gyermek- és ifjúságvédelmi felelõst, orvost
stb.) alkalmaz. A legalább középiskolai végzettséggel és
szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ rendszergazda
alkalmazása kötelezõ minden olyan középiskolában és
szakiskolában, amelyben a tanulói létszám meghaladja a
háromszázat, és az iskolában a tanítási órák legalább húsz
százalékában alkalmazzák a számítógépet.
8. A technikai létszám keretén felül kell megoldani a
nevelési-oktatási intézményben mûködtetett fõzõ és melegítõ konyha üzemeltetését. A technikai létszámot meg kell
emelni az olyan feladatok ellátásához szükséges létszámmal, amelyet a nevelési-oktatási intézmény jogszabály rendelkezései szerint köteles megszervezni (munkavédelem,
tûzvédelem, gazdasági szervezet stb.).
9. A 3—5. pont alapján számított technikai létszámot a
fenntartó arányosan, de legfeljebb negyven százalékkal
csökkentheti, tört szám esetén a csökkentést felfelé kerekítve, ha a nevelési-oktatási intézmény mûködésével öszszefüggõ technikai feladatokat külsõ szolgáltatóval oldatja
meg.’’
85. § (1) A Kt. 1. számú melléklet Második rész
,,A KÖLTSÉGVETÉSI HOZ Z ÁJÁR ULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI’’ fejezet 2/a) pontjának
második gondolatjele helyébe a következõ rendelkezés lép,
és egyidejûleg a bekezdés a következõ harmadik és negyedik gondolatjellel egészül ki:
[2. A költségvetési törvényben meghatározott normatív
költségvetési hozzájárulásokon belül
a) differenciáló tényezõként figyelembe kell venni]
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,,— a sajátos nevelési igényû és a súlyos beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, az
iskolában szervezett integrációs felkészítést,
— az iskolában szervezett nyelvi elõkészítõ évfolyamot,’’
(2) A Kt. 1. számú melléklet Második rész ,,A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI’’ fejezet ,,A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehetõ gyermek-, tanulói létszám
megállapítása’’ cím a következõ 3. ponttal egészül ki:
,,3. Ha a gyermekek, tanulók létszáma meghaladja az
e törvény 3. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetõleg II. részének 7—8. pontja alapján megállapítható, továbbá az e törvény 95/A. §-ának (8) bekezdése
alapján engedélyezett maximális létszámot, a maximális
létszám feletti gyermekek, tanulók létszámát a normatív
hozzájárulás meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni.’’
86. § (1) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész
,,A VEZ ETÕK ÉS A BEOSZ TOTT PEDAGÓGUSOK
KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA’’ fejezet, B) PEDAGÓGUS
ÉS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS MUNKAKÖRÖK’’ címen belül a kollégiumi nevelõkre vonatkozó
rendelkezések helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá
e rendelkezéseket követõen a következõ szöveggel egészül ki:
[Vezetõ beosztás, munkakör
Heti kötelezõ óraszám]
,,— kollégiumi nevelõ
24
— kollégiumi nevelõ gyakorló kollégiumban
22
— kollégiumi nevelõ fogyatékos tanulók
kollégiumában
22
— fejlesztõ pedagógus iskolában
24
— fejlesztõ pedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók iskolájában
22’’
(2) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész ,,A VEZ ETÕK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA’’ cím II/17. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, s egyidejûleg a következõ 18. ponttal egészül ki, továbbá a jelenlegi 18. pont számozása 19. pontra
módosul:
,,17. A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus — a
rendes munkaidõn belül — a munkakörére, beosztására —
e törvényben vagy megállapodásban — megállapított kötelezõ órájánál többet tanítson, ha erre a nevelõ és oktató
munka zavartalan megszervezése érdekében szükség van.
Az ily módon teljesített kötelezõ óráért a munkáltató óradíjat köteles fizetni. Az elrendelhetõ tanítási órák száma
— kormányrendeletben meghatározott kivétellel — egy
tanítási napon a kettõ, egy tanítási héten a hat tanítási órát
nem haladhatja meg. Az óradíj összege nem lehet kevesebb
a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidõben végzett
munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél. A Kormány
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rendeletben állapítja meg a kötelezõ órát meghaladó tanítás elrendelésének feltételeit, valamint az óradíj megállapításának szabályait.
18. A Kt. 1. számú mellékletének Elsõ részében nem
szabályozott pedagógus-munkakörben történõ foglalkoztatás esetén a pedagógus heti kötelezõ órája óvodában
megegyezik az óvodapedagógus kötelezõ órájával, iskolában és kollégiumban pedig a szociálpedagógus heti kötelezõ órájával.’’
87. § A Kt. 1. számú melléklete a következõ Negyedik
résszel egészül ki:
,,Negyedik rész
A

TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK

ALKALMAZÁSA

1. A munkáltató és a beosztott pedagógus — teljes
munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén — a munkaszerzõdésben vagy a közalkalmazotti kinevezésben megállapodhatnak abban, hogy a heti teljes munkaidõ keretei
között, az adott munkakörre meghatározott kötelezõ órát
legfeljebb heti hét órával megemelik. A megállapodás idõtartama nem lehet rövidebb egy nevelési évnél, egy tanítási
évnél, és határozatlan idõre is szólhat. A beosztott pedagógus részére — a végzett munkával arányos — teljesítménypótlék jár.
2. A teljesítménypótlékot a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1. számú mellékletének alkalmazásával, az érintett pedagógus besorolásának megfelelõen meghatározott összeg (a továbbiakban: számítási alap) alapján
kell megállapítani. Teljesítménypótlék alkalmazása esetén
további tanítás elrendelésére csak kormányrendeletben
meghatározott, különösen indokolt esetben kerülhet sor.
3. A teljesítménypótlékok havi mértéke a következõ:
a) heti egy órával történõ emelés esetén a számítási
alap 5—8%-a;
b) heti két órával történõ emelés esetén a számítási alap
10—14%-a;
c) heti három órával történõ emelés esetén a számítási
alap 15,5—21%-a;
d) heti négy órával történõ emelés esetén a számítási
alap 22—28%-a;
e) heti öt órával történõ emelés esetén a számítási alap
29—36%-a;
f) heti hat órával történõ emelés esetén a számítási alap
37—44%-a;
g) heti hét órával történõ emelés esetén a számítási alap
45—52%-a.
4. Az általános iskolában, a középiskolában és a szakiskolában osztályfõnöki, az alapfokú mûvészetoktatási intézményben tanszakvezetõi (tagozatvezetõi, szakosztályvezetõi), a kollégiumban tanulócsoport-vezetõi feladatot
ellátó pedagógus részére — a munkaszerzõdés, közalkalmazotti kinevezés közös megegyezéssel történõ módosításával — a 3/b) pontban meghatározott teljesítménypótlékot lehet megállapítani. A teljesítménypótlék alkalmazása
esetén a Harmadik rész II/7. a) pontja elsõ gondolatjelé-
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ben szabályozott órakedvezmény nem vehetõ igénybe. Az
így megállapított összeg magában foglalja a külön jogszabályban meghatározott osztályfõnöki pótlék összegét is.
Az e pontban szabályozott teljesítménypótlék szerinti juttatásra a feladatellátás idõtartama alatt jogosult a pedagógus. Az e pont alapján alkalmazott teljesítménypótlék nem
zárja ki a 3. pontban szabályozott teljesítménypótlék alkalmazását.
5. A közoktatási intézmény vezetõjének és helyettesének — munkaszerzõdésének, közalkalmazotti kinevezésének módosításával — vezetõi megbízásának idejére, vezetõi pótlékának folyósítása mellett teljesítménypótlékot
kell megállapítani, a következõ szerint:
a) ha a vezetõ heti kötelezõ óraszáma meghaladja a heti
hat órát, továbbá — a b)—c) pontban meghatározott kivétellel — azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetõnek nincs kötelezõ óraszáma, a 3/d) pontban,
a helyettes esetében a 3/b) pontban meghatározott teljesítménypótlék alkalmazásával,
b) ha a vezetõ heti kötelezõ óraszáma nem haladja meg
a heti hat órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetõnek nincs kötelezõ óraszáma, ha az intézmény körzeti feladatot lát el, a 3/e) pontban,
a helyettes esetében a 3/c) pontban meghatározott teljesítménypótlék alkalmazásával,
c) ha a vezetõ heti kötelezõ óraszáma nem haladja meg
a heti két órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetõnek nincs kötelezõ óraszáma, ha az intézmény térségi vagy országos feladatot lát el,
a 3/f) pontban, a helyettes esetében a 3/d) pontban meghatározott teljesítménypótlék alkalmazásával.’’
6. Az 5. pontban foglaltak alkalmazása akkor kötelezõ,
ha a közoktatási intézményekben kiadott vezetõi megbízások száma kevesebb, mint az Elsõ rész ,,Vezetõk’’ cím
2. pont alapján megállapítható vezetõi megbízások. A teljesítménypótlék alkalmazása esetén helyettesítési díj nem
állapítható meg.
7. A 3—5. pont szerinti teljesítménypótlék összegét a
kollektív szerzõdés, annak hiányában — a szervezeti és
mûködési szabályzatban meghatározott elvek figyelembevételével — a megállapodásban kell meghatározni.
A teljesítménypótlék összege az egyes pedagógus-munkakörökben eltérõ lehet, a munkakör sajátosságaira — a
munkakörre e törvényben meghatározott kötelezõ óra,
tanítási órára való felkészülés, dolgozat elõkészítése és
javítása stb. — tekintettel.
8. A 3—5. pont alapján biztosított teljesítménypótlék
összegét — minden olyan esetben, amikor valamely juttatás számítási alapja az illetmény, illetõleg a személyi alapbér — figyelembe kell venni.’’
88. § (1) A Kt. 2. számú melléklet ,,A gyermekek, tanulók
adatai’’ cím 2. pontja a következõ hatodik-kilencedik gondolatjellel, továbbá ezt követõen a következõ 3. ponttal
egészül ki:
(Az adatok továbbíthatók)
,,— a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, iskolai felvételével, átvételé-
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vel kapcsolatosan az érintett iskolához, felsõoktatási intézménybe történõ felvétellel kapcsolatosan az érintett felsõoktatási intézményhez és vissza;
— az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézménynek a gyermek, tanuló egészségügyi állapotának
megállapítása céljából,
— a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,
— az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat
nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása
céljából.
3. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat
az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetõk, amelyekbõl megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.’’
(2) A Kt. 2. számú melléklete az ,,Az adatok statisztikai
célú felhasználása’’ címet megelõzõen a következõ címmel
és rendelkezésekkel egészül ki:
,,Adatkezelés a közoktatási intézményekben
1. A pedagógust és a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli
a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetõen, amelyrõl a
hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és
annak megszûnése után, határidõ nélkül fennmarad. A
titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha
alóla a szülõvel történõ közlés tekintetében a tanuló, másokkal történõ közlés tekintetében a tanuló és a szülõ
közösen, mindkét esetben írásban felmentést adott. A tanuló írásbeli hozzájárulásának hiányában sem minõsül a
titoktartási kötelezettség megszegésének a cselekvõképtelen kiskorú szülõjének tájékoztatása, ha az a konkrét tény,
adat, információ átadása nélkül, és azt követõen történik,
hogy a pedagógus, illetve a nevelõ és oktató munkát segítõ
alkalmazott meggyõzõdött arról, hogy a tanulót ezzel nem
hozza hátrányos helyzetbe. A titoktartási kötelezettség
nem terjed ki a nevelõtestületi értekezletre, a nevelõtestület tagjainak egymásközti, a gyermek, tanuló érdekében
végzett megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség nem
terjed ki azokra az adatokra, amelyek e törvény alapján
kezelhetõk és továbbíthatók. A titoktartási kötelezettség
kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelõtestület
ülésén.
2. A közoktatási intézmények a gyermekek, tanulók
személyes adatait csak pedagógiai célból, pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából,
gyermek- és ifjúságvédelmi célból, iskola-egészségügyi célból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, már folyamatban lévõ büntetõ eljárásban,
szabálysértési eljárásban a büntethetõség és a felelõsségre
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vonás mértékének megállapítása céljából, a célnak megfelelõ mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.
3. A pedagógus, illetve a nevelõ és oktató munkát segítõ
alkalmazott az óvoda vezetõje, iskola igazgatója útján — a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény 17. §-ára is tekintettel — köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló — más vagy saját
magatartása miatt — súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy
került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
4. A közoktatási intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelõ mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.
5. Adattovábbításra a közoktatási intézmény vezetõje
és — a meghatalmazás keretei között — az általa meghatalmazott vezetõ vagy más alkalmazott jogosult.
6. Az iratkezelési szabályzatban, ha ilyen készítése nem
kötelezõ, a közoktatási intézmény szervezeti és mûködési
szabályzatának mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás
intézményi rendjét. Az adatkezelés idõtartama nem haladhatja meg az irattári õrzési idõt. Az adatkezelési szabályzat
elkészítésénél, illetve módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülõi szervezetet, (közösséget) és az iskolai,
kollégiumi diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg.
7. Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú
tanuló esetén a szülõt is tájékoztatni kell arról, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelezõ. Kiskorú
tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történõ bevonásához be kell szerezni a szülõ engedélyét.
(3) A Kt. 2. számú melléklete az ,,Az adatok statisztikai
célú felhasználása’’ címet és rendelkezéseket követõen a
következõ címekkel és rendelkezésekkel egészül ki:
,,A közoktatás információs rendszere
1. A közoktatás információs rendszere — központi
nyilvántartás keretében — a nemzetgazdasági szintû tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási,
gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A közoktatás
információs rendszerébõl személyes adat csak az érdekelt
kérése, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejû értesítése mellett a 4. és 6. pontban meghatározott
esetben adható ki. A közoktatási információs rendszer
keretében folyó adatkezelés jogszerûségéért az oktatási
miniszter felelõs.
2. A közoktatás információs rendszerébe — kormányrendeletben meghatározottak szerint — kötelesek adatot
szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az
intézmények, amelyek közremûködnek az e törvényben
meghatározott feladatok végrehajtásában.
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3. A Közoktatási Információs Központ annak, akit elsõ
alkalommal alkalmaznak pedagógus-munkakörben, illetve nevelõ- és oktatómunkát közvetlenül segítõ alkalmazotti munkakörben, pedagógiai elõadó vagy pedagógiai szakértõ munkakörben, azonosító számot ad ki.
4. A közoktatás információs rendszere tartalmazza
azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és
típusát, valamint OM-azonosítóját. A nyilvántartásból személyes adat — az érintetten kívül — csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerû igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenõrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot
az érintett foglalkoztatásának megszûnésére vonatkozó
bejelentéstõl számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez
alatt az idõ alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
5. A Közoktatási Információs Központ annak, aki elsõ
alkalommal létesít tanulói jogviszonyt, azonosító számot
ad ki.
6. A közoktatás információs rendszere tartalmazza a
tanulói nyilvántartást. A tanulói nyilvántartás tartalmazza
a tanuló nevét, születési helyét és idejét, azonosító számát,
anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, diákigazolványának számát, valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait. A tanulói nyilvántartásból személyes adat — az érintetten kívül — csak a tanulói
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerû igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást
nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenõrzésére
hivatott részére. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói
jogviszony megszûnésére vonatkozó bejelentéstõl számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idõ alatt az
érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
A pedagógusigazolvány
A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai
elõadó és pedagógiai szakértõi munkakörben, továbbá a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, a szabadidõ-szervezõ és
a pedagógiai felügyelõ munkakörökben foglalkoztatottak
részére — kérelemre — pedagógusigazolványt ad ki. A
pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Központ
készítteti el és küldi meg a munkáltatón keresztül a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a közoktatás információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja. A
pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány
számát, a jogosult fényképét és aláírását. A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók. A pedagógusigazolvány elkészítõje az adatokat az igazolvány érvényességének
megszûnését követõ öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok
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tárolását és a Közoktatási Információs Központtal történõ
egyeztetését foglalja magában.
A diákigazolvány
Az iskola a tanuló részére — kérelemre — diákigazolványt ad ki. A diákigazolványt a Közoktatási Információs
Központ készítteti el, és küldi meg az iskolán keresztül a
jogosult részére. A diákigazolvány tartalmazza a tanuló
nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, a tanuló aláírását, cselekvõképtelen
tanuló esetén a szülõ aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító számát, az
iskola nevét és címét. A diákigazolványon a kedvezmények
igénybevételéhez szükséges további — nem személyes adatok — is feltüntethetõk. A diákigazolványt a jogszabályban
meghatározottak szerint kell igényelni. Az elkészítéshez
szükséges adatok a diákigazolvány elkészítõjéhez továbbíthatók. A diákigazolvány elkészítõje az adatokat kezelheti,
az igazolvány érvényességének megszûnését követõ öt évig.
Az adatkezelés kizárólagosan a diákigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási Információs Központtal történõ egyeztetését foglalja magában.
89. § (1) A Kt. 3. számú melléklete I. rész ,,Létszámhatárok’’ cím ,,Iskola’’ alcím b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Átlaglétszám

Maximális
létszám

23

30’’

Iskola)
,,b) az 5—8. évfolyamon és a szakiskola 9—10. évfolyamán

(2) A Kt. 3. számú melléklete II. rész 3—4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,3. A beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés
fejlõdés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermeket, tanulót — függetlenül attól, hogy a gyermek, tanuló a többi gyermekkel
együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai
nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben — az
óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettõ, a testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermeket,
tanulót pedig három gyermekként, tanulóként kell számításba venni. Két tanulóként kell számításba venni a felzárkóztató oktatásban [27. § (8) bekezdés] részt vevõ tanulót.
4. Összevont osztályokat szervezni az általános iskolában, továbbá a felzárkóztató oktatásban [27. § (8) bekezdés] lehet. Tanév közben osztályt összevonni nem lehet.
Összevont osztályt szervezni — a felzárkóztató oktatás
kivételével — legfeljebb három iskolai évfolyam tanulójából lehet. Ha az iskolában, tagiskolában az oktatás csak az
elsõ-negyedik évfolyamon folyik, az összevont osztályba
valamennyi évfolyam bevonható.’’
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90. § (1) Ez a törvény — a (2)—(3) bekezdésben meghatározott kivétellel — 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény
a) 4. §-ával megállapított Kt. 8. § (3)—(5) és (9) bekezdése, valamint az 5. §-ával megállapított Kt. 8/A. §-a,
a 13. §-ával megállapított Kt. 17. §-a (1) bekezdése,
35. §-ával megállapított Kt. 48. §-ának (2) bekezdése,
36. §-ával megállapított Kt. 52. §-ának (10) bekezdése,
44. §-ával megállapított Kt. 70. §-a (3) bekezdésének elsõ
mondata és a 45. §-ával megállapított Kt. 71. §-ának (1) bekezdése 2004. szeptember 1-jén lép hatályba az elsõ évfolyamon, illetve a 45. §-ával megállapított Kt. 71. §-ának
(1) bekezdése az iskola legalacsonyabb évfolyamán is, ezt
követõen felmenõ rendszerben. A hat és nyolc évfolyamos
gimnáziumok, továbbá azok az iskolatársulások, amelyekben biztosított a tanulók felvételi eljárás nélküli továbbhaladása, a helyi tantervüket — a hatályos követelmények
alapján — a Kt. 8. § (5) bekezdése szerint átdolgozhatják.
b) 86. § (2) bekezdésével megállapított Kt. 1. számú
melléklet Harmadik rész ,,A VEZETÕK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA’’
cím II/17—18. pontja, a 87. §-ával megállapított Kt. 1. számú mellékletének Negyedik része — az 5. pont kivételével
— 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.
c) 7. §-ával megállapított Kt. 9. § (8) bekezdése 2004.
szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2005-ben
szervezett felvételi vizsgáktól kezdõdõen kell alkalmazni.
d) 17. §-ával megállapított Kt. 23. §-a (4) bekezdésének
hatálybalépésérõl külön jogszabály intézkedik.
e) 21. §-ával megállapított Kt. 28. (4) bekezdése 2004.
szeptember 1-jén lép hatályba, oly módon, hogy egy-egy
gimnáziumban egy-egy osztályban, ezt követõen tanítási
évenként további egy-egy osztályban lehet megkezdeni az
idegen nyelvi felkészítést segítõ kilencedik évfolyamot.
f) 22. §-ával megállapított Kt. 29. §-ának (2) bekezdése
2004. szeptember 1-jén lép hatályba, oly módon, hogy egyegy szakközépiskolában egy-egy osztályban, ezt követõen tanítási évenként további egy-egy osztályban lehet megkezdeni
az idegen nyelvi felkészítést segítõ kilencedik évfolyamot.
g) 65. §-ával megállapított Kt. 95. § (1) bekezdésének
o) pontja hatálybalépésérõl kormányrendelet intézkedik.
A Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat létrejöttéig az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a befolyt bírság hatvan százalékát az Oktatási Minisztérium
részére utalja át. Az átutalt összeget az Oktatási Minisztérium a közoktatás fejlesztésével kapcsolatos feladatokra
használhatja fel.
h) 84. §-ának (2) bekezdésével megállapított, az 1. számú melléklete Elsõ rész ,,Iskolában és Kollégiumban’’ alcím 3. pontja, valamint a (4)—(6) bekezdéssel megállapított 1. számú melléklete Elsõ rész a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak cím, ,,Iskolában és
kollégiumban’’ alcím 2. és 4—5. pontja 2005. szeptember
1-jén lép hatályba.
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i) 88. §-ával megállapított Kt. 2. számú mellékletének
az azonosító számra vonatkozó rendelkezései hatálybalépésérõl és bevezetésérõl kormányrendelet intézkedik.
j) 89. §-ával megállapított 3. számú melléklet I. R ész
,,Iskola’’ alcím 2005. szeptember 1-jén lép hatályba.
k) 92. §-ával megállapított 2001. évi C. törvény
4. §-ának (5) bekezdése 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 81. §-ával megállapított Kt. 128. §-ának
(17) és (23) bekezdése a kihirdetését követõ nyolcadik
napon lép hatályba.
(4) E törvény hatálybalépésének napján
a) a Kt. 8. §-ának (7) bekezdésében — melynek számozása a 4. § (1) bekezdés szerint (8) bekezdésre változik —,
93—94. §-ában, 97. §-át megelõzõ címben és a 97. §-ában
a ,,Közoktatáspolitikai Tanács’’ szöveg helyébe a ,,Közoktatás-politikai Tanács’’ szöveg,
b) a Kt. 8. §-ának (10) bekezdésében, — melynek számozása a 4. § (1) bekezdés szerint (11) bekezdésre változik —, 13. §-a (5) bekezdésében, 27. §-a (9) bekezdésében,
78. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 89. §-a b) pontjában, 114. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában, 114. §-a
(2) bekezdésében, 119. §-a (2) bekezdésében, 120. §-a
(2) bekezdésében és a 2. számú mellékletében a ,,testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos’’, illetve a
,,testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos’’
szöveg helyébe a ,,sajátos nevelési igényû’’ szöveg,
c) — a Kt. 18. §-a (3) bekezdésében a ,,fogyatékos
gyermekek, illetõleg tanulók nevelését’’ szöveg helyébe a
,,sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelését’’
szöveg,
— a Kt. 19. §-a (7) bekezdésének b) pontjában és
121. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában a ,,fogyatékosságát’’ szöveg helyébe a ,,sajátos nevelési igényét’’ szöveg,
— a Kt. 30. §-ának (6) bekezdésében és 69. §-ának
(2) bekezdésében a ,,fogyatékossága’’ szöveg helyébe a
,,sajátos nevelési igénye’’ szöveg,
— a Kt. 30. §-ának (8) bekezdésében a ,,fogyatékosságban szenved’’ szöveg helyébe a ,,sajátos nevelési igényû’’
szöveg,
— a Kt. 30. §-a (11) bekezdésének a)— b) pontjában,
az 50. § a) pontjában és az 52. §-ának (6) bekezdésében a
,,fogyatékosságból’’, illetve ,,a fogyatékosságából’’ szöveg
helyébe a ,,sajátos nevelési igénybõl’’, illetve ,,sajátos nevelési igényébõl’’ szöveg,
— a Kt. 35. §-a (1) bekezdésében a ,,testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd- vagy más fogyatékosság’’ szöveg
helyébe a ,,sajátos nevelési igény’’ szöveg,
— a Kt. 50. §-ának felvezetõ részében a ,,testi, érzékszervi, enyhe vagy középsúlyos értelmi, beszéd- vagy más
fogyatékos gyermekek’’ szöveg helyébe a ,,sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók’’ szöveg,
— a Kt. 52. §-a (6) bekezdésének felvezetõ szövegében,
91. §-a (4) bekezdésének e) pontjában, 121. §-a (1) bekezdésének 22. és 34. pontjában — melynek számozása a 78. §
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(4) bekezdés szerint 37. pontra változik — a ,,fogyatékos’’
szöveg helyébe a ,,sajátos nevelési igényû’’,
— A Kt. 52. §-a (6) bekezdésének b) pontjában a ,,más
fogyatékos’’ szöveg helyébe a ,,többi fel nem sorolt fogyatékos’’ szöveg,
— a Kt. 89. §-ának f) pontjában a ,,fogyatékosok nevelését-oktatását ellátó iskola és diákotthon, kollégium’’
helyébe a ,,sajátos nevelési igényû gyermekeket, tanulókat
fogadó iskola és diákotthon, kollégium’’ szöveg,
— a Kt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a
,,Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, a
Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvét’’ szöveg
helyébe a ,,Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, a Sajátos nevelési igényû tanulók
iskolai oktatásának irányelvét’’ szöveg,
— a Kt. 94. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a
,,Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a
Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve’’ szöveg helyébe a ,,Sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelésének irányelve, a Sajátos nevelési igényû
tanulók iskolai oktatásának irányelve’’ szöveg,
— a Kt. 2. számú mellékletében a ,,testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek, tanuló fogyatékosságára’’ szöveg helyébe a ,,sajátos nevelési igényre’’ szöveg,
d) a Kt. 28. §-ának (1) bekezdésében a ,,(2)—(3)’’ bekezdésre történõ utalás helyébe az ,,(2) és (4)’’ bekezdésre
történõ utalás,
e) a Kt. 29. §-ának (1) bekezdésében az ,,kerettantervben’’ szöveg helyébe az ,,Nemzeti alaptantervben’’ szöveg,
f) a Kt. 33. §-ának (4) és (5) bekezdésében a ,,121. §
(1) bekezdésének 22. pontjában felsorolt’’ szöveg helyére
a ,,121. § (1) bekezdésének 25. pontjában felsorolt’’ szöveg,
g) a Kt. 30. §-a (7)—(8) bekezdésében és a Kt.
35. §-ának (3) bekezdésében — melynek számozása a 26. §
szerint (4) bekezdésre változik —, 2. számú mellékletében
a ,,beilleszkedési zavarral (zavarokkal), tanulási nehézséggel (nehézségekkel), magatartási rendellenességgel küzdõ’’ szöveg helyébe a ,,beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdõ’’ szöveg, továbbá a Kt. 41. §-ának
(6) bekezdésében a ,,beilleszkedési zavarok’’ szöveg helyébe a ,,beilleszkedési nehézségek’’ szöveg,
h) a Kt. 52. §-ának (1) bekezdésében a ,,[121. § (1) bekezdésének 23. alpontja] szöveg helyébe a ,,[121. § (1) bekezdésének 26. alpontja] szöveg; (1) bekezdésének záró
szövegében az ,,a tanulmányait a hetedik életévében kezdte
meg’’ szöveg helyébe ,,a tanulmányait a hetedik vagy a
nyolcadik életévében kezdte meg’’ szöveg; a (6) bekezdés
c) pontjában a ,,huszonöt százaléka’’ szöveg helyébe a
,,harmincöt százaléka’’ szöveg; a (8) bekezdésében a
,,16 fõs csoportonként’’ szöveg helyébe a ,,tizenhat fõs
csoportonként’’ szöveg, a (17) bekezdésében a ,,(2) és a
(9) bekezdés kivételével’’ szöveg helyébe a ,,(2) és (11) bekezdés kivételével’’ szöveg,
i) a Kt. 53. §-ának (7) bekezdésében az ,,52. §-a (10) bekezdésének b) pontjában és (11) bekezdésében’’ szöveg
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helyébe az ,,52. §-a (11) bekezdésének b) pontjában és
(12) bekezdésében’’ szöveg,
j) a Kt. 54. §-ának (1) bekezdésében a ,,minõségbiztosítási rendszerének’’ szöveg helyébe a ,,minõségirányítási
programjának’’ szöveg,
k) a Kt. 57. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a ,,foglalkozási’’ kifejezés helyébe a ,,nevelési’’ kifejezés,
l) a Kt. 57. §-ának (7) bekezdésében a ,,[121. § (1) bekezdés 26. alpontja]’’ szöveg helyébe a [121. § (1) bekezdés
31. alpontja]’’ szöveg,
m) a Kt. 78. § (7) bekezdés b) pontjában ,,a száznyolcvanöt tanítási napot’’ szöveg helyébe a ,,tanév rendjében
meghatározott tanítási napot’’ szöveg,
n) a Kt. 114. § (1) bekezdésének b) pontjában az ,,[52. §
(3)—(6) bekezdés]’’ szöveg helyébe az ,,[52. §
(3)—(11) bekezdés]’’ szöveg,
o) a Kt. 121. § (1) bekezdésének 16. alpontjában
— melynek számozása a 78. § (1) bekezdés szerint
19. pontra változik — a ,,11. § (1) bekezdésének u) pontja,
a 39. § (2) bekezdése’’ szöveg helyébe a ,,11. § (1) bekezdésének u) pontja, a 19. § (2) bekezdése, a 39. § (2) bekezdése,’’ továbbá az ,,59. § (5) bekezdése’’ szöveg helyébe az
,,59. § (6) bekezdése’’ szöveg,
p) a Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 23. pontjában a ,,minõségbiztosítás’’ kifejezés helyére a ,,minõségpolitika’’
szöveg,
r) a Kt. 2. számú mellékletében az ,,állandó és ideiglenes lakcím’’ szöveg helyébe az ,,állandó lakcím és tartózkodási hely’’ szöveg, az ,,állandó és ideiglenes lakásának’’
szöveg helyébe az ,,állandó lakásának és tartózkodási helyének’’ szöveg,
s) a Kt. 3. számú melléklet II. rész 10. pontjában az
,,52. § (6)’’ bekezdésére való hivatkozás helyébe az ,,52. §
(7)’’ bekezdésére való hivatkozás
lép.
(5) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti a Kt.
— 6. §-ának (5) bekezdése;
— 8/B. §-ának (9) bekezdése;
— 11. §-a (1) bekezdésének k) pontjából a ,,kerettantervben’’ kifejezés;
— 27. §-ának (5) bekezdése;
— 28. §-ának (3) bekezdése;
— 29. §-ának (3) bekezdése;
— 30. §-a (11) bekezdésének b) pontjából ,,a fogyatékos gyermek, tanuló ép értelmû és’’ szöveg;
— 41. § (5) bekezdésébõl a ,,továbbá az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának mérésérõl’’ szöveg;
— 47. § f) pontja, 48. § (1) bekezdés a) pontjának kilencedik gondolatjele, 49. § (2) bekezdés j) pontja;
— 52. §-ának (5) bekezdésébõl az ,,az e törvény
27. §-ának (10) bekezdése szerinti munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek átadásakor napi öt vagy hat
(heti átlagban öt és fél) tanítási óránál’’ szöveg;
— 95. §-a új jelölés szerinti (7) bekezdésének b) pontja;
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— 101. § (8) bekezdés második mondata;
— 104. § (3) bekezdés második mondata;
— 105. §-a;
— 108. §-ának (5) bekezdésébõl a ,,szakiskolát a Munkaügyi Minisztérium’’ szöveg;
— 121. §-a (1) bekezdésének eredeti számozás szerinti
17. pontja, és eredeti számozás szerinti 19—20. pontja;
— 123. § (3) bekezdésének a)— b) pontja, g)— h) pontja, (4)—(9) bekezdése;
— 124. §-ának (3), (6), (13)—(17), (19), (22) és (23) bekezdése;
— 128. § (11) bekezdése;
— 132. § (9) bekezdése;
— a Kt. 1. számú melléklet, Elsõ rész ,,A NEVELÉSIOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA’’ fejezet, ,,Pedagógusok’’ cím ,,Iskolában és kollégiumban’’ alcím 2. pontjából az ,,— a kollégiumi nemenként és
épületenként megadott létszám’’ szöveg;
— a Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész ,,A VEZ ETÕK
ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZÕ
ÓRASZÁMA’’ cím II/5. pontjából a ,,beleértve a túlmunka díjazását is’’ szöveg;
— a Kt. 1. számú melléklet, Harmadik rész ,,A VEZ ETÕK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA’’ cím II/6. pontjából a ,,továbbá az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevõ tanulók
— étkezési, alvási és a heti pihenõnapon, munkaszüneti
napon teljesített ügyeleti idõn kívüli — folyamatos pedagógiai felügyeletének ellátása [114. § (1) bekezdés c) pon],
feltéve, hogy egy pedagógusra legalább ötven, legfeljebb
száz tanuló jut’’ szöveg;
— a Kt. 3. számú melléklet I. rész ,,Kollégium’’ cím ,,egy
idõben — nemenként és épületenként — 100 120’’ szöveg,
— a 2002. évi LXII. törvény 8. számú melléklete
4/b) pontjából a ,,súlyos’’ kifejezés;
— a 2001. évi XXXVII. törvény 32. §-ának (10) bekezdése.
91. § E törvény hatálybalépésének napján a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi. LXXVII. törvény 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a
törvény a következõ 47/A. §-sal egészül ki:
,,47. § (1) A kisebbségi önkormányzat — a közoktatásról
szóló törvényben meghatározottak szerint — részt vehet a
nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésével,
iskolai nevelésével és oktatásával, kollégiumi nevelésével
és oktatásával összefüggõ kötelezõ önkormányzati feladatok végrehajtásában.
(2) A kisebbségi önkormányzat — a közoktatási törvényben meghatározottak szerint — közoktatási intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve átveheti a más által
létesített közoktatási intézmény fenntartói jogát. Az intézmény fenntartói jogának átadása nem járhat átszervezéssel. Az átadás tervezett idõpontját megelõzõ és az átadás
idõpontját követõ két éven belüli átszervezést — az ellen-
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kezõ bizonyításig — a fenntartói jog átadásával összefüggõ
átszervezésnek kell tekinteni. E rendelkezés alkalmazásában átszervezés az intézmény összevonása, illetve egy intézmény több intézményre tagolása.
(3) Kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzattól a
közoktatási intézmény fenntartói jogát — ha e törvény
másképp nem rendelkezik — a közoktatási törvényben
meghatározottak szerint veheti át.
(4) Az országos kisebbségi önkormányzat megkeresésére az intézményt fenntartó helyi önkormányzat köteles
átadni az országos kisebbségi önkormányzatnak annak a
térségi, illetve országos feladatot ellátó iskolának vagy kollégiumnak a fenntartói jogát, amelyik alapító okirata alapján kisebbségi feladatot lát el, ha minden tanuló részt vesz
a kisebbségi oktatásban. E rendelkezést kell alkalmazni a
körzeti feladatot ellátó iskola és kollégium esetében is, ha
a nemzetiséghez tartozók országon belüli elhelyezkedése
miatt nem láthat el az iskola, kollégium országos vagy
térségi feladatot. A megkereséshez csatolni kell az érintett
iskola, kollégium iskolaszékének, kollégiumi székének,
ennek hiányában szülõi szervezetének (közösségének) és
az iskolai, illetve kollégiumi diákönkormányzatának a véleményét.
(5) A közoktatási intézmény átadását-átvételét megállapodásba kell foglalni. Az intézmény átadás-átvételénél a
közoktatásról szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a helyi önkormányzat a fenntartói jog átadásával kapcsolatos döntéséhez beszerzi az
óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, ennek hiányában a
szülõi szervezet (közösség) és az iskolai, illetve kollégiumi
diákönkormányzat egyetértését, ha az átadás nem a (4) bekezdésben meghatározottak szerint történik.
(6) Ha a nevelési-oktatási intézmény átadása
a) a (4) bekezdés alapján történik, az oktatási miniszter,
b) nem a (4) bekezdés alapján történik, az átadó helyi
önkormányzat
köteles az átvevõ kisebbségi önkormányzattal — a közoktatási törvényben foglaltak szerint — közoktatási megállapodást kötni.
(7) A fenntartói jog átadásával együtt a közoktatási
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyont az átvevõ használatába kell adni. Az átadás ingyenes. A használat átadásának idõpontja nevelési-oktatási
intézmény esetén a bejelentés évét követõ július elseje, más
közoktatási intézmény esetén a bejelentést követõ év január
elseje. A használatba adás ideje nem lehet tíz évnél rövidebb.
(8) Ha a fenntartói jog átadása nem a (4) bekezdés
alapján történik, a fenntartói jog kisebbségi önkormányzat
részére történõ átadása nem érinti a helyi önkormányzatnak a feladatellátási kötelezettségét. A fenntartói jog átadásának ideje alatt a helyi önkormányzat fenntartói, irányítási joga szünetel, és a fenntartói irányításnak a közoktatásról szóló törvény 102—104. és 106. §-ában meghatá-

6891

rozott feladatait az átvevõ kisebbségi önkormányzat gyakorolja. A fenntartói jog szünetelése alatt a helyi önkormányzat az önkormányzati feladatok ellátásáról tájékoztatást kérhet a kisebbségi önkormányzattól, és javaslatot
tehet azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket
szükségesnek tart.
(9) Ha a kisebbségi önkormányzat megszûnik anélkül,
hogy megalakulna a másik kisebbségi önkormányzat, a
fenntartói jog gyakorlását, ha annak átadása
a) a (4) bekezdés alapján történt, az Oktatási Minisztérium,
b) nem a (4) bekezdés alapján történt, a fenntartói jogot átadó helyi önkormányzat köteles gyakorolni, addig az
idõpontig, ameddig a kisebbségi önkormányzat megalakul.
(10) A közoktatási intézményt átvevõ kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzatokkal azonos jogcímen és
feltételekkel igényelheti a mindenkori költségvetésrõl
szóló törvényben meghatározott hozzájárulásokat és támogatásokat, — a (6) bekezdés szerint megkötött közoktatási megállapodás alapján — igényelhet továbbá a kisebbségi feladatok megszervezéséhez nyújtott kiegészítõ
támogatást (a továbbiakban: kisebbségi fenntartói kiegészítõ támogatás), valamint — a pályázatban meghatározott
feltételek szerint — részt vehet minden olyan pályázaton,
amelyet a helyi önkormányzatok részére írtak ki.
(11) Ha az átadás a (4) bekezdés alapján történik, a
kiegészítõ kisebbségi támogatásról a központi költségvetés
terhére kell gondoskodni. Ha az átadás nem a (4) bekezdés
alapján történik, a kisebbségi önkormányzat részére a központi költségvetés terhére kell kifizetni a kisebbségi fenntartói kiegészítõ támogatást, és annak összegével az intézményt átadó helyi önkormányzattal szemben — a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint — el kell
számolni. A (4) bekezdés alapján átadott nevelési-oktatási
intézmény mûködéséhez — a központi költségvetésben
e célra biztosított összeg terhére kiírt pályázat útján, a
pályázatban meghatározottak szerint — az állam kiegészítõ támogatást biztosít. A kisebbségi önkormányzat a közoktatási feladatok ellátáshoz igénybe vett költségvetési
hozzájárulásokat és támogatásokat, valamint a kisebbségi
fenntartói kiegészítõ, mûködési támogatást kizárólag az
adott intézményhez kapcsolódó célnak megfelelõen használhatja fel. A közoktatási célú költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat, valamint a kisebbségi fenntartói
kiegészítõ támogatást a többi bevételétõl elkülönítetten
kell nyilvántartani, s felhasználásáról el kell számolni.
(12) A (10) bekezdés szerinti kisebbségi fenntartói kiegészítõ támogatás meghatározása minden évben a költségvetési tervezéskor ismert adatok alapján történik, az
éves költségvetésrõl szóló törvényben, a közoktatási szolgáltatások igénybevételének figyelembevételével. A kisebbségi fenntartói kiegészítõ támogatás összegének számításához az önkormányzatok adott ágazati mûködési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni
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kell az intézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra központosított elõirányzatból adott olyan külön támogatással, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és
kisebbségi önkormányzati fenntartók, illetve intézményei
egyaránt hozzájuthatnak. Az így megállapított összegbõl
határozandó meg a normatív támogatás aránya és a kisebbségi fenntartói kiegészítõ támogatás számított összege.
(13) Ha az országos kisebbségi önkormányzat új iskolát
alapít, az e § (6) bekezdésének a) pontjában, (10) bekezdésében és az a) ponthoz kapcsolódóan a (11) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, feltéve hogy az iskola a
közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének
27. pontja alapján országos intézménynek minõsül. Ha a
helyi kisebbségi önkormányzat alapít új iskolát, e § (6) bekezdésének b) pontjában, (10) bekezdésében és a b) ponthoz kapcsolódóan a (11) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, feltéve hogy az adott településen nincs olyan iskola,
amelyik ellátná az adott kisebbségi oktatási feladatokat.
(14) Az Oktatási Minisztérium költségvetésében kell
megtervezni azt az összeget, amellyel a kisebbségi önkormányzati intézményfenntartók — pályázat útján — támogatást kaphatnak az általuk fenntartott közoktatási intézmény mûködtetéséhez.
(15) A helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat a közoktatási intézmény közös fenntartására megállapodást köthet. A közös fenntartású közoktatási intézmény
tekintetében a (10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(16) A kisebbségi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményben történõ foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
47/A. § Ha jogszabály a kisebbségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a közoktatással kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, a nyilatkozat megtételére — jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában — harminc nap áll rendelkezésre. A
határidõt — az érdekelt kérelmére — egy alkalommal
további harminc nappal meg kell hosszabbítani. E határidõ
jogvesztõ. Ha a kisebbségi önkormányzat az egyetértését
nem adta meg, és további tizenöt napon belül az érdekeltek
közötti egyeztetés nem vezetett eredményre, kilenc tagból
álló bizottságot kell létrehozni. A bizottságba három-három tagot delegál a kisebbségi önkormányzat, az, akinek az
egyetértési jog megadásához érdeke fûzõdik, továbbá a
közoktatásról szóló törvény 98. §-ának (1) bekezdésében
szabályozott Országos Kisebbségi Bizottság. Az Országos
Kisebbségi Bizottság az Országos szakértõi névjegyzékben
szereplõ szakértõk közül választhatja ki a jelölteket
(a továbbiakban: jelölt tagok). A bizottság maga határozza
meg mûködésének rendjét, azzal a megkötéssel, hogy döntését egyszerû szótöbbséggel hozza. A döntés az egyetértést
pótolja. A bizottság mûködési költsége azt terheli, akinek
az egyetértés megszerzéséhez érdeke fûzõdik. A jelölt ta-
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gokat — Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõkre vonatkozó rendelkezések szerint — díjazás illeti
meg, melynek összegét az Országos Kisebbségi Bizottság
határozza meg, és az fizeti, akinek az egyetértés megszerzéséhez érdeke fûzõdik.’’
92. § (1) E törvény hatálybalépésének napján a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi
C. törvény (a továbbiakban: Kbo. tv.) 4. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(5) A külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított szakképesítés és szakképzettség e törvény Harmadik
része szerinti elismerése azon minisztérium vagy az általa
kijelölt hatóság hatáskörébe tartozik, amely az elismerni
kért szakképesítést vagy szakképzettséget tanúsító bizonyítvány vagy oklevél birtoklásához kötött szakma, hivatás,
foglalkozás vagy munkakör (a továbbiakban: szakma) gyakorlásának szabályozásáért felelõs.’’
(2) A Kbo. tv. 4. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(8) E törvény alkalmazása során eljáró hatóságnak az
(1)—(7) bekezdésben meghatározott minisztérium, az általa kijelölt hatóság vagy oktatási intézmény minõsül.’’
(3) A Kbo. tv. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) Az oktatási intézmény végzettségi szint továbbtanulási céllal történõ elismerése, továbbá résztanulmányok, vizsga beszámítása esetén szakértõként az Oktatási
Minisztériumot is megkeresheti.’’
(4) A Kbo. tv. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(5) Az e törvény Harmadik részében szabályozott, ápolói
és szülésznõi bizonyítványok, fogorvosi, gyógyszerészi és
orvosi oklevelek elismerésébõl adódó teendõk összehangolása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, illetve az általa kijelölt hatóság feladata.’’
(5) A Kbo. tv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
,,13. § (1) A magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékû az a külföldi középiskola elvégzését
tanúsító és az adott országban felsõoktatási intézménybe
történõ jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet az
Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy olyan
államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel
kihirdetett, a felsõoktatási képesítéseknek az európai
régióban történõ elismerésérõl szóló, 1997. április 11-én,
Lisszabonban aláírt Egyezmény rendelkezéseit magára
nézve kötelezõnek ismerte el.
(2) Ha a középiskolai érettségi bizonyítvány nem minõsül az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a magyar
középiskolai érettségivel egyenértékûnek, középiskolai
érettségi bizonyítványként az olyan külföldi bizonyítvány
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ismerhetõ el, amely — figyelembe véve a külföldi oktatási
intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát és a tanulmányi követelményeket — a hazai középiskolai érettségi bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít, továbbá
a) a kérelmezõt az adott országban felsõoktatási intézménybe történõ jelentkezésre jogosítja,
b) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam elvégzését tanúsítja, és
c) tanúsítja, hogy a kérelmezõ tanulmányai befejezésekor legalább négy tantárgyból külön vizsgát tett.
(3) Ha az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor
középiskolai érettségi bizonyítványként a (2) bekezdés feltételeinek meg nem felelõ olyan külföldi bizonyítvány is
elismerhetõ, amely
a) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam, vagy ha az adott külföldi államban a közoktatás
tizenegy évfolyamból áll, akkor tizenegy évfolyam elvégzését tanúsítja,
b) a kérelmezõt az adott országban felsõoktatási intézménybe történõ jelentkezésre jogosítja, és
c) valószínûsíti, hogy a kérelmezõ felkészült a további
tanulmányok folytatására.
(4) Az eljáró hatóság az elismerésrõl értesíti az Oktatási
Minisztériumot is.
(5) Ha a bizonyítvány nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá, és a (2) bekezdés szerint sem ismerhetõ el, a
kérelmezõ bármely, érettségi vizsga lebonyolítására, érettségi bizonyítvány kiállítására jogosult oktatási intézményben, vizsgaközpontban kérheti tanulmányainak és vizsgáinak az érettségi vizsgába történõ beszámítását. Az oktatási
intézmény, illetve a vizsgaközpont állapítja meg, hogy milyen tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni, amelynek letételét követõen kiállítja a magyar érettségi bizonyítványt.’’
93. § E törvény hatálybalépésének napján a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
a) 148. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
,,(8) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény
megállapításához közös háztartásban élõként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali
rendszerû oktatásban részt vevõ, illetve felsõoktatásban
nappali tagozaton tanuló, valamint
c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos
fogyatékos
gyermekeket.’’
b) A Gyvt. 25. §-ának (4) bekezdésében a ,,80. § (1) bekezdésének a) pontjában’’ szöveg helyébe a ,,80. § (1) bekezdésének a)— c) pontjában’’ szöveg; a Gyvt. módosításáról szóló 2002. évi IX. törvény 106. §-a (3) bekezdésében
a ,,az 1997. november 1-je és 2003. január 1-je után nagy-
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korúvá vált’’ szöveg helyébe a ,,az 1997. november 1-je és
2003. január 1-je között nagykorúvá vált’’ szöveg lép.
94. § (1) E törvény hatálybalépésének napján a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: tprt.) 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
,,(4) Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó tankönyvek jóváhagyásakor elsõ fokon az Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpont, felettes szervként az oktatási
miniszter jár el.’’
(2) A tprt. 8. §-a a következõ (6)—(8) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményre való jogosultságot a
a) tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban élõ, továbbá az egyedülálló szülõ által nevelt gyermek
esetén a hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról
— a családtámogatási kifizetõhely által — kiállított igazolással, illetve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszûnt, szakorvosi igazolással, egyedülálló szülõ esetén a szülõ által tett nyilatkozattal,
b) fogyatékosság esetén a szakértõi és rehabilitációs
bizottság szakvéleményével,
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az
errõl szóló határozattal
kell igazolni. Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése elõtt, az iskola által meghatározott
idõben kell bejelenteni. Ha a bejelentés késõbbi idõpontban történik — beleértve az iskolaváltást is — az iskola a
tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán
elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles
az igényt teljesíteni.
(7) Ha a nem állami, nem önkormányzati iskola a közoktatásról szóló törvény 81. § (1) bekezdésének d) pontja
alapján a tanulói jogviszony fenntartását — írásbeli megállapodásban — fizetési kötelezettséghez köti, e megállapodásban a (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményt korlátozhatja. A korlátozás alapján nyújtott kedvezmény azonban nem lehet kisebb, mint a költségvetésrõl
szóló törvényben a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott
hozzájárulás egy tanulóra jutó összege.
(8) Az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív
hozzájárulás — a normatív kedvezményre jogosult tanulók
körében — a tanulói munkatankönyv, munkafüzet, ajánlott és kötelezõ olvasmányok beszerzésének támogatására
is felhasználható, amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezmények biztosítottak.’’
Mádl Ferenc s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi, szociális és családügyi
miniszter
39/2003. (VII. 16.) ESZCSM
rendelete
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
szervezetérõl és mûködésérõl szóló
7/1991. (IV. 26.) NM rendelet módosításáról

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
szóló 1991. évi XI. törvény 9. §-ának c) és d) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
szervezetérõl és mûködésérõl szóló 7/1991. (IV. 26.) NM
rendelet (a továbbiakban: R .) 1. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában az ,,Országos Egészségfejlesztési Központ
(a továbbiakban: OEFK)’’ szövegrész helyébe az ,,Országos Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban: OEFI)’’
szövegrész lép.
(2) Az R . 1. §-ának (4) bekezdésében, továbbá a 3. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében,
valamint a 9. § (3) bekezdésében az ,,OEFK’’ szövegrész
helyébe az ,,OEFI’’ szövegrész lép.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R . 3. §-a
(1) bekezdésének e) pontja hatályát veszti.

Dr. Csehák Judit s. k.,
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
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Az egészségügyi, szociális és családügyi
miniszter
40/2003. (VII. 16.) ESZCSM
rendelete
az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatokkal kapcsolatos
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 3. §-a (7) bekezdésének b) pontjában, az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, a magzati élet védelmérõl szóló
1992. évi LXXIX. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében és a
kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének a)—b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ
betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: R .) a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
,,2/A. § (1) A népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálat az a népegészségügyi tevékenység, amely a lakosság
meghatározott korcsoportjaira terjed ki és a személyes
meghívás gyakorlatát alkalmazva szakmailag indokolt gyakorisággal történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti népegészségügyi célú,
célzott szûrõvizsgálatokat e rendelet mellékletének
III. fejezete tartalmazza.’’

2. §
(1) Az R . 4. §-ának a) pontja a következõ szövegrésszel
egészül ki:
,,valamint e rendelet mellékletének III. fejezetében foglalt szûrõvizsgálatokban való közremûködés,’’
(2) Az R . 4. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[Az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok közül]
,,e) e rendelet mellékletének III. fejezetében foglalt
szûrõvizsgálatot a külön jogszabály alapján ezen feladat
ellátására jogosult
ea) az 1. pont esetén a nõgyógyászati szakrendelés és a
szakmai minimumfeltételeknek megfelelõ citodiagnosztikai laboratórium,
eb) a 2. a) alpont esetén a vizsgálathoz szükséges berendezést üzemeltetõ, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelõ szakrendelés,
ec) a 2. b) alpont esetén a klinikai laboratórium
végezheti.’’
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Az R. melléklete a következõ III. fejezettel egészül ki:
,,III. Fejezet
Népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálatok
1. 25 és 65 év között
népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményû
szûrõvizsgálatot követõen háromévenként nõgyógyászati
onkológiai méhnyak szûrés, különös figyelemmel a méhnyak-elváltozások sejtvizsgálatára (citológia) és kolposzkópos vizsgálatára.
2. 45 és 65 év között
a) népegészségügyi céllal kétévenként az emlõ lágyrész
röntgen vizsgálatán alapuló emlõszûrés (mammográfia),
b) népegészségügyi céllal kétévenként gyomorbélrendszeri eredetû, humán-specifikus vérzés laboratóriumi szûrése székletvizsgálattal a háziorvos kezdeményezésére és általa biztosított székletgyûjtõ tartállyal.’’

4. §
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:]
,,d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz
kötött szûrõvizsgálatok elvégzése és az egyes népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálatokban való közremûködés,
valamint együttmûködés az ellátási területén ilyen szûrõvizsgálatot végzõ egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelõs szervvel,’’

5. §
A terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet 2. számú melléklete 2. pontjának
a) negyedik francia bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[További jelentkezések alkalmával]
,,— kolposzkópos vizsgálat és kenetvétel rákszûrés céljából, amennyiben a népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálat szabályai szerint esedékes lenne,’’
b) az ötödik francia bekezdésébõl az ,,illetve rákszûrés
céljából’’ szövegrész hatályát veszti.

6. §
(1) Ez a rendelet — (2) bekezdésben foglalt kivétellel —
a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. melléklete II. Fejezete 4. pontjának b) alpontja
és az 5. pontjának a) —b) alpontja hatályát veszti.
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(2) E rendelet 3. §-ával módosított R . melléklete
III. Fejezet 2. pontjának b) alpontja 2005. december 31-én
lép hatályba, és ezzel egyidejûleg hatályát veszti az
R . melléklete II. Fejezet 5. pontjának d) alpontja.
Dr. Csehák Judit s. k.,
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
82/2003. (VII. 16.) FVM
rendelete
a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó
nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjérõl, valamint
a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély
iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról
A géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi
XXVII. törvény (a továbbiakban: törvény) 34. §-ának
(8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint az egészségügyi,
szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben — a következõt rendelem el:
A géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti
kérelemhez csatolandó dokumentáció
1. §
(1) A géntechnológiai engedély iránti kérelmet
a) a géntechnológiai létesítményt létrehozó,
b) a természetes szervezeteket géntechnológiával módosító,
c) a géntechnológiával módosított szervezeteket zárt
rendszerben felhasználó,
d) a géntechnológiával módosított szervezeteket és az
azokból elõállított termékeket a szabad környezetbe kibocsátó,
e) a géntechnológiával módosított szervezeteket és az
azokból elõállított termékeket forgalomba hozó
hasznosítónak kell a géntechnológiai hatósághoz három
példányban benyújtani, amely azt a Géntechnológiai
Eljárásokat Véleményezõ Bizottságnak (a továbbiakban:
Géntechnológiai Bizottság) véleményezésre megküldi.
(2) A kérelemhez mellékelni kell az 1— 3. számú mellékletekben meghatározott információkat tartalmazó dokumentációt, amelyet húsz példányban kell a géntechnológiai
hatósághoz benyújtani.
(3) A géntechnológiai hatóság és a Géntechnológiai
Bizottság, illetve annak tagja a kérelembõl és az ahhoz
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mellékelt dokumentációból tudomására jutott adatokat
— a 3. § (4) bekezdése szerinti, a nyilvánosság tájékoztatásához szükséges adatok kivételével — köteles bizalmasan
kezelni, illetõleg arról csak a kérelmezõ hozzájárulása esetén adhat másnak tájékoztatást. Ezt a rendelkezést kell
alkalmazni akkor is, ha a hasznosító a benyújtott kérelmét
visszavonja.
(4) A géntechnológiai hatóság a kérelemhez mellékelt
dokumentációban közölt adatok helytállóságát szükség
esetén hatósági laboratórium által ellenõrzi.

2. §
(1) A zárt rendszerû felhasználásra vonatkozó engedély
iránti kérelmet
a) zárt rendszerû felhasználási tevékenység végzésére
szolgáló létesítményt — beleértve a laboratóriumot is —
létrehozó,
b) géntechnológiával módosított mikroorganizmust és
azt tartalmazó termékeket zárt rendszerben felhasználó
hasznosítónak három példányban kell megküldenie a géntechnológiai hatóság részére.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelemhez húsz példányban mellékelni kell a 4. számú melléklet ,,A’’ részében meghatározott adatokat, valamint az elõállító és a felhasználó nyilatkozatát az OECD GLP (Helyes
Laboratóriumi Gyakorlat — Good Laboratory Practice)
elõírásainak teljesítésérõl.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelemhez húsz példányban kell benyújtani
a) elsõ alkalommal benyújtott kérelem esetén, és minden további 2. osztályba tartozó zárt rendszerû felhasználáskor a 4. számú melléklet ,,B’’ részében meghatározott
adatokat,
b) elsõ alkalommal benyújtott kérelem esetén, és minden további 3—4. osztályba tartozó zárt rendszerû felhasználáskor a 4. számú melléklet ,,C’’ részében meghatározott adatokat.

Nyilvántartási eljárás
3. §
(1) A növénytermesztésben, a növényvédelemben, az
állattenyésztésben, az élelmiszer- és a takarmány-elõállításban, az iparban, továbbá az egyéb felhasználásokban
alkalmazott géntechnológiai módosításokat és a géntechnológiával módosított szervezetek, valamint az azokból
elõállított termékek zárt rendszerû felhasználására, kibocsátására és forgalomba hozatalára vonatkozó adatokat,
illetve a géntechnológiai módosításokat végzõ laboratóriumok és a laboratóriumok felelõs vezetõinek jegyzékét a
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gödöllõi Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont
(a továbbiakban: nyilvántartó szerv) tartja nyilván.
(2) A nyilvántartó szerv a géntechnológiai hatóság által
részére átadott adatokat tartja nyilván. A nyilvántartásra
átadott adatok közül a hasznosító üzleti titokhoz vagy
szabadalomhoz, illetve fajtaoltalomhoz fûzõdõ jogát sértõ
adatok nem nyilvánosak, amennyiben azok titkosként való
kezelését a hasznosító a Géntechnológiai Bizottságtól vagy
a géntechnológiai hatóságtól kéri.
(3) A nyilvántartó szerv az adatokat az engedély érvényességi idejének lejártát követõ 10 évig tartja nyilván.
(4) A nyilvántartó szerv az alábbi adatokat tartja nyilván:
a) az engedélyezési határozat száma, kelte,
b) a géntechnológiával módosított szervezet (mikroorganizmus, növény- és állatfaj, illetve fajta) leírása,
c) a kérelmet benyújtó hasznosító neve (vállalat neve)
és címe,
d) a módosított tulajdonság leírása és OECD kódja,
e) a géntechnológiai tevékenység célja és helye.
(5) A hasznosító által visszavont kérelemben, valamint
az ahhoz mellékelt dokumentációban foglaltakat tilos nyilvántartani.
(6) A nyilvántartó szerv az adatkezelést és az adatnyilvántartást külön szervezeti egységben, a személyes adatok
védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
törvény rendelkezései szerint végzi.
(7) A nyilvántartó szerv külön jogszabályban meghatározott díj fizetése ellenében az igénylõnek a nyilvántartásból nyomtatott formában adatot szolgáltat.
(8) Az adatszolgáltatás díjmentes, ha az egy — a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tett — számítástechnikai
adatbázisból az igénylõ által végrehajtható adatkérési mûvelet révén történik.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ második hónap
elsõ napján lép hatályba, egyidejûleg a géntechnológiai
tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvénynek a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén történõ végrehajtásáról szóló 1/1999. (I. 14.) FVM rendelet 7. és
18. §-a, valamint 3. és 4. számú melléklete hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségek következõ jogszabályaival összeegyeztethetõ
szabályozást tartalmaz:
a) a Tanács 98/81/EK irányelvével módosított, a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerû felhasználásáról szóló 90/219/EGK tanácsi irányelv
V. melléklete,
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b) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a genetikailag módosított szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról és a Tanács 90/220/EGK irányelvének
hatályon kívül helyezésérõl szóló 2001/18/EK irányelve
III/A—B. és IV. mellékletei,
c) a Tanács 2002/812/EK határozata a 2001/18/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv által elõírt, a géntechnológiával módosított szervezetek kombinációjának
termékként vagy azokban történõ forgalomba hozatalával
kapcsolatos összesített információs útmutatóról.

7. A kimutatás és a meghatározás technikáinak érzékenysége, megbízhatósága (mennyiségileg megadva) és fajlagossága.

Dr. Németh Imre s. k.,

10. A szervezet genetikai stabilitásának bizonyítása és
az arra ható tényezõk.

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelethez
Az engedély iránti kérelmekben megkövetelt információk
,,A’’Rész
A NEM MAGASABB RENDÛ NÖVÉNYEKHEZ
TARTOZÓ
GÉNTECHNOLÓGIÁVAL
MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEK KIBOCSÁTÁSÁRA
VONATKOZÓ ENGEDÉLY IRÁNTI
KÉRELMEKBEN MEGKÖVETELT INFORMÁCIÓK
I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A) A hasznosító/kérelmezõ (társaság vagy intézmény)
neve és címe
B) A kibocsátásért felelõs személy(ek) neve, képesítése
és gyakorlati tapasztalata
C) A kérelem címe

II. A GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT
SZERVEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A) A donor (a), a befogadó (b) vagy (ahol helyénvaló)
szülõi szervezet(ek) (c) jellemzõi
1. Tudományos név.
2. R endszertani hely.
3. Más nevek (köznapi név, a törzs neve stb.).
4. Fenotípusos és genetikai bélyegek.
5. A donor és a befogadó vagy a szülõi szervezetek
közötti rokonság mértéke.
6. A meghatározás és a kimutatás technikáinak leírása.

8. A szervezet földrajzi elterjedésének és természetes
élõhelyének leírása, beleértve a természetes ragadozókra,
a zsákmányokra, a parazitákra, a versenytársakra, a szimbiózisban élõ szervezetekre és a gazdákra vonatkozó információkat.
9. Szervezetek, amelyekkel a genetikai anyag átvitele
természetes körülmények között ismerten elõfordul.

11. Kórtani, ökológiai és élettani jellemzõk:
a) az emberi egészségre, illetve a környezetre vonatkozó veszélyesség minõsítése,
b) a generációs ciklus ideje természetes ökoszisztémákban, szexuális és aszexuális szaporodási ciklus,
c) a túlélésre vonatkozó információk, beleértve az évszakosságot és a túlélési struktúrák képzésére való képességet,
d) patogenitás: fertõzõképesség, toxikus hatás, virulencia, allergén hatás, a patogén hordozója (vektora), lehetséges hordozók, gazdakör, beleértve a nem célszervezetet;
látens vírusok (provírusok) lehetséges aktiválása; más
szervezetek kolonizációjára való képesség,
e) antibiotikum-rezisztencia és ezen antibiotikumok
lehetséges felhasználása az emberek és a háziasított szervezetek esetében megelõzõ és gyógyító céllal,
f) környezeti folyamatokba történõ bekapcsolódás: elsõdleges produkció, tápanyagforgalom, szerves anyagok
lebontása, légzés stb.
12. A belsõ vektorok természete:
a) szekvencia,
b) mobilizációs gyakoriság,
c) fajlagosság,
d) a rezisztenciáért felelõs gének jelenléte.
13. A korábbi géntechnológiai módosítások története.
B) A hordozó jellemzõi
1. A hordozó természete és forrása.
2. A géntechnológiával módosított szervezet megalkotásához, a bevitt hordozó elõállításához és a géntechnológiával módosított szervezetben lévõ beépülési funkció elõállításához felhasznált transzpozonok, hordozók és más
nem kódoló genetikai elemek szekvenciái.
3. A beépített hordozó, illetve genetikai átvivõk mobilizációs gyakorisága és a meghatározás módszere.
4. Információk arról a szintrõl, amelyen a beépített
szekvenciának a megkövetelt DNS-hez kell kötõdnie
ahhoz, hogy a megkívánt mûködés megvalósuljon.
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C) A módosított szervezet jellemzõi

1. A genetikai módosításra vonatkozó információk:
a) a módosításra felhasznált módszerek;
b) a konstrukció létrehozására és a beépülõ
rész(ek) befogadó szervezetbe történõ bejuttatására vagy
egy szekvencia kiejtésére alkalmazott módszerek;
c) az inszertum, illetve a vektorkonstrukció leírása,
d) az inszertum tisztasága bármilyen ismeretlen szekvenciától, valamint információk arról a szintrõl, amelyen a
beépített szekvenciának a megkövetelt DNS-hez kell
kötõdnie ahhoz, hogy a megkívánt mûködés megvalósuljon;
e) a szelekció során alkalmazott módszerek és feltételek;
f) a kérdéses megváltoztatott/beépített/kiejtett nuklein-sav szegmens(ek) szekvenciája, funkcionális azonossága és elhelyezkedése, különös tekintettel bármilyen ismert veszélyes szekvenciára.
2. A végsõ géntechnológiával módosított szervezetre
vonatkozó információk:
a) genetikai jelleg(ek) vagy fenotípusos jellemzõk leírása, különös tekintettel bármilyen új jellegre vagy jellemzõre, amelyek kifejezõdhetnek, vagy a továbbiakban nem
fejezõdnek ki;
b) a módosított szervezet végsõ konstrukciójában megmaradó bármilyen hordozó, illetve donor nukleinsav szerkezete és mennyisége;
c) a szervezet genetikai értelemben vett stabilitása;
d) az új genetikai anyag kifejezõdésének mértéke és
szintje. A mérés módszere és érzékenysége;
e) a termelt fehérje/fehérjék aktivitása;
f) a kimutatás és a meghatározás technikáinak leírása,
beleértve a beépített szekvencia és hordozó kimutatásának
és azonosításának technikáit;
g) a kimutatás és a meghatározás technikáinak érzékenysége, megbízhatósága (mennyiségi értelemben) és fajlagossága;
h) a géntechnológiával módosított szervezet korábbi
kibocsátásainak és felhasználásának története;
i) humán- és állategészségügyi, valamint növény-egészségügyi vonatkozások:
ia) a géntechnológiával módosított szervezetek, illetve
azok lebomlási termékeinek toxikus vagy allergén hatásai,
ib) a módosított szervezet összehasonlítása patogenitás
tekintetében a donor, a befogadó vagy (adott esetben) a
szülõi szervezetekkel,
ic) kolonizációs képesség,
id) ha a szervezet immunkompetens emberekre patogén:
— az okozott betegségek és a patogenitás mechanizmusa, beleértve az invázióképességet és a virulenciát,
— a terjedés képessége,
— a fertõzõ dózis,
— gazdakör, a megváltozás lehetõsége,
— lehetséges túlélés az emberi gazdaszervezeten kívül,
— hordozók jelenléte vagy a terjedés módjai,

—
—
—
—
ie)
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biológiai stabilitás,
antibiotikum-rezisztencia mintázatok,
allergén hatás,
megfelelõ terápia rendelkezésre állása,
más termékkockázatok.

III. A KIBOCSÁTÁS KÖRÜLMÉNYEIVEL
ÉS A BEFOGADÓ KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK
A) A kibocsátással kapcsolatos információk
1. A javasolt szándékos kibocsátás leírása, beleértve a
cél(oka)t és a várható termékeket.
2. A kibocsátás várható idõpontjai és a kísérlet idõterve, beleértve a kibocsátások gyakoriságát és idõtartamát.
3. A kibocsátás helyének elõkészítése a kibocsátást
megelõzõen.
4. A kibocsátás helyének mérete.
5. A kibocsátásra alkalmazott módszer(ek).
6. A kibocsátandó géntechnológiával módosított szervezetek mennyisége.
7. A kibocsátást zavaró tényezõk a kibocsátás helyén
(a termesztés típusa és módszere, bányászat, öntözés vagy
más tevékenységek).
8. A dolgozók védelmét szolgáló intézkedések a kibocsátás alatt.
9. A kibocsátás helyének kezelése a kibocsátást követõen.
10. Várható technikák a géntechnológiával módosított
szervezetek megsemmisítésére vagy hatástalanítására a kísérlet befejeztével.
11. A géntechnológiával módosított szervezetek korábbi
kibocsátásaira vonatkozó információk és eredmények,
különösen különbözõ léptékekben és különbözõ ökoszisztémákban.
B) A környezettel (mind a helyi, mind a tágabb
értelemben vett környezettel) kapcsolatos információk
1. A kibocsátási helyszín(ek) földrajzi elhelyezkedése
és szélességi-hosszúsági hivatkozásai (a termékként vagy
termékekben megjelenõ géntechnológiával módosított
szervezetek forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek
esetén a kibocsátás helye(i) a termék felhasználásának
várható területei lesznek).
2. Fizikai és biológiai közelség az emberekhez és más
jelentõs élõlényekhez.
3. Közelség jelentõs élõhelyekhez, védett területekhez
vagy ivóvízforrásokhoz.
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4. A valószínûleg befolyásolt térség(ek) klimatikus jellemzõi.
5. Földrajzi, geológiai és talajtani jellemzõk.
6. A növényzet és az állatvilág, beleértve a kultúrnövényeket, az állatállományt és a vándorló fajokat.
7. A valószínûleg befolyásolt cél és nem cél ökoszisztémák leírása.
8. A befogadó szervezet természetes élõhelyének öszszehasonlítása a kibocsátás javasolt helyé(ei)vel.
9. Bármilyen ismert tervezett fejlesztések vagy változások a régióban lévõ terület használatában, amelyek befolyásolhatják a kibocsátás környezeti hatását.

IV. A GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT
SZERVEZETEK ÉS A KÖRNYEZET
KÖLCSÖNHATÁSAIVAL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK
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6. A biológiai terjedés útjai, a terjesztõ közeggel való
kölcsönhatás ismert vagy lehetséges módjai, beleértve a
belélegzést, a felszívást, a felületi kontaktust, a föld alatti
rejtõzést stb..
7. Azon ökoszisztémák leírása, amelyekben a géntechnológiával módosított szervezetek elterjedhetnek.
8. A populáció túlszaporodásának lehetõsége a környezetben.
9. A géntechnológiával módosított szervezetek versenyképessége a nem módosított befogadó vagy szülõi szervezet(ek)hez viszonyítva.
10. A célszervezetek meghatározása és leírása, ha alkalmazható.
11. A kibocsátott géntechnológiával módosított szervezetek és a célszervezet(ek) közötti kölcsönhatás számított
mechanizmusa és eredménye, ha alkalmazható.

A) A túlélést, a szaporodást és az elterjedést befolyásoló
jellemzõk

12. Nem célszervezetek meghatározása és leírása, amelyeket a géntechnológiával módosított szervezet kibocsátása hátrányosan befolyásolhat, és bármilyen azonosított
ártalmas kölcsönhatás elõre számított mechanizmusai.

1. Biológiai sajátosságok, amelyek befolyásolják a túlélést, a szaporodást és a terjedést.

13. A biológiai kölcsönhatásokban vagy a gazdakörben
a kibocsátást követõen bekövetkezõ eltolódások valószínûsége.

2. Ismert vagy elõre jelzett környezeti körülmények,
amelyek befolyásolhatják a túlélést, a szaporodást és az
elterjedést (szél, víz, talaj, hõmérséklet, pH stb.).
3. Meghatározott vegyszerekkel szembeni érzékenység.

14. Ismert vagy elõre jelezhetõ kölcsönhatások a környezetben élõ nem célszervezetekkel, beleértve a versenytársakat, a prédákat, a gazdákat, a szimbiózisban élõ szervezeteket, a ragadozókat, a parazitákat és a kórokozókat.

B) Kölcsönhatások a környezettel

15. Ismert vagy megjósolható bekapcsolódás biogeokémiai folyamatokba.

1. A géntechnológiával módosított szervezetek kiszámítható élõhelye.

16. Egyéb lehetséges kölcsönhatások a környezettel.

2. A géntechnológiával módosított szervezetek viselkedésének és jellemzõinek, valamint azok ökológiai hatásának tanulmányozása szimulált természetes környezetben,
úgymint mikrovilágban, növényszobában, üvegházban.
3. Genetikai átadási képesség:
a) géntechnológiával módosított szervezetekbõl származó genetikai anyag kibocsátást követõ átadása a befolyásolt ökoszisztémában élõ szervezetekbe,
b) õshonos szervezetekbõl származó genetikai anyag
kibocsátást követõ átadása a géntechnológiával módosított szervezetekbe.
4. A kibocsátást követõ olyan szelekció valószínûsége,
amely nem várt, illetve nem kívánt jellegek kifejezõdéséhez
vezet a módosított szervezetben.
5. Genetikai állandóságot biztosító és bizonyító intézkedések alkalmazása. Azon genetikai jellegek leírása, amelyek megelõzhetik vagy a legkisebb mértékûre csökkenthetik a genetikai anyag elterjedését. A genetikai állandóság
igazolásának módszerei.

V. A FELÜGYELETRE, SZABÁLYOZÁSRA,
HULLADÉKKEZELÉSRE
ÉS BALESET-ELHÁRÍTÁSI TERVEKRE
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A) Felügyeleti technikák
1. A géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követésének és hatásaik felügyeletének módszerei.
2. A felügyeleti technikák fajlagossága (a géntechnológiával módosított szervezetek meghatározásához és azok
megkülönböztetéséhez a donor, a befogadó vagy adott
esetben a szülõi szervezetektõl), érzékenysége és megbízhatósága.
3. Az átadandó genetikai anyag más szervezetekbe történõ átadásának kimutatási technikái.
4. A felügyeleti tevékenység idõtartama és gyakorisága.

6900

MAGYAR KÖZLÖNY
B) A kibocsátás szabályozása

1. A géntechnológiával módosított szervezetek kibocsátási helyén vagy a felhasználási megjelölt területen kívüli terjedésének elkerülésére, illetve minimalizálására
szolgáló módszerek és eljárások.
2. A kibocsátási hely illetéktelen személyek jogtalan
behatolásától való védelmét szolgáló módszerek és eljárások.
3. Más szervezeteknek a kibocsátási helyre történõ belépését megelõzõ módszerek és eljárások.
C) Hulladékkezelés
1. A keletkezõ hulladék típusa.
2. A hulladék várható mennyisége.
3. Az elõirányzott kezelés leírása.
D) Baleset-elhárítási tervek
1. A géntechnológiával módosított szervezetek elleni
védekezés módszerei és eljárásai nem várt terjedés esetén.
2. Az érintett területek szennyezésmentesítésének
módszerei, például a géntechnológiával módosított szervezetek kiirtása.
3. A terjedés alatt vagy után az érintett növények, állatok, a talaj stb. eltávolításának vagy megtisztításának módszerei.
4. A terjedésben érintett terület elszigetelésének módszerei.
5. Tervek az emberi egészség és a környezet védelmére
nem kívánt hatás esetében.

,,B’’ Rész
A

GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT
MAGASABB RENDÛ NÖVÉNYEK
(GYMNOSPERMAE ÉS ANGIOSPERMAE)
KIBOCSÁTÁSAIRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY
IRÁNTI KÉRELMEKBEN MEGKÖVETELT
INFORMÁCIÓK

b)
c)
d)
e)
f)
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nemzetség,
faj,
alfaj,
fajta/nemesítési vonal,
köznyelvi név.

2. a) A szaporodásra vonatkozó információk:
aa) szaporodásmód(ok),
ab) a szaporodást befolyásoló különleges tényezõk, ha
van ilyen,
ac) generációs idõ.
b) Szaporodás szempontjából összeférhetõség más termesztett vagy vad növényfajokkal, beleértve az összeférhetõ fajok elterjedését Európában.
3. Túlélõképesség:
a) képesség túlélési struktúrák képzésére vagy nyugalmi állapotra,
b) a túlélést befolyásoló különleges tényezõk, ha vannak ilyenek.
4. Terjedés:
a) a terjedés módjai és mértéke (például annak felmérése, hogy a távolság függvényében hogyan csökken az
életképes pollen, illetve mag mennyisége),
b) a terjedést befolyásoló különleges tényezõk, ha vannak ilyenek.
5. A növény földrajzi elterjedése.
6. Azon növények esetében, amelyek normális körülmények között nem élnek az Európai Unió tagállamaiban,
a növény természetes élõhelyének leírása, beleértve a természetes ragadozókat, a parazitákat, a versenytársakat és
a szimbiózisban élõ szervezeteket.
7. A növénynek a géntechnológiával módosított szervezetre vonatkozó más lehetséges kölcsönhatásai abban az
ökoszisztémában található más szervezetekkel, ahol az
rendszerint él vagy egyéb helyen, beleértve az emberekre,
állatokra és más szervezetekre gyakorolt toxikus hatásokra
vonatkozó információkat.
C) A géntechnológiai módosításra vonatkozó információk
1. A géntechnológiai módosításra felhasznált módszerek leírása.
2. A felhasznált hordozó természete és forrása.

A) Általános információk
1. A hasznosító/kérelmezõ (társaság vagy intézet) neve
és címe.
2. A kibocsátásért felelõs személyek neve, képesítései
és tapasztalata.
3. A kérelem címe.
B) A befogadó (a) és (ahol helyénvaló) a szülõi
növényekre (b) vonatkozó információk
1. Teljes név:
a) családnév,

3. A donor szervezet(ek) mérete, forrása (neve) és a
beépítésre szánt régió minden egyes alkotóelemének szándékolt szerepe.
D) A géntechnológiával módosított növényre vonatkozó
információk
1. A beépített vagy módosított jellemzõ(k) és ismertetõjegyek leírása.
2. A ténylegesen beépített/kiejtett szekvenciákra
vonatkozó információk:
a) az inszertum mérete és szerkezete, valamint a jellemzésére használt módszerek, beleértve a géntechnológiával
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módosított magasabb rendû növénybe beépített vektor
minden részére vonatkozó információt, és bármilyen hordozóra vagy külsõ eredetû, a géntechnológiával módosított
magasabb rendû növényben maradó DNS-re vonatkozó
információt,
b) kiejtés esetén a kivágott szakasz(ok) mérete és funkciója,
c) az inszertum (beépített szakasz) másolatainak száma,
d) a beépített szakasz(ok) elhelyezkedése(i) a növényi
sejtekben (kromoszómába, kloroplasztiszba, mitokondriumba történt beépülés vagy nem beépült formában való
fennmaradás) és meghatározásának módszerei.
3. Az inszertum kifejezõdésére vonatkozó információk:
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12. Kimutatási és meghatározási technikák leírása a
géntechnológiával módosított növényre.
13. Adott esetben információk a géntechnológiával
módosított növény korábbi kibocsátásairól.
E) Információk a kibocsátás helyére vonatkozóan
1. A kibocsátási helyszín(ek) meghatározása és mérete.
2. A kibocsátási helyszín ökoszisztémájának leírása, beleértve a növényzetet és az állatvilágot.
3. Szaporodás szempontjából összeférhetõ vad rokonok vagy termesztett növényfajok jelenléte.

a) az inszertum fejlõdéshez kötött kifejezõdésére
vonatkozó információk a növény életciklusa folyamán és
az ennek jellemzésére alkalmazott módszerek,

4. Közelség hivatalosan nyilvántartott biotópokhoz
vagy védett területekhez, amelyek érintettek lehetnek.

b) a növény azon részei, amelyben az inszertum kifejezõdik (például gyökerek, szár, pollen stb.).

F) Információk a kibocsátásra vonatkozóan
1. A kibocsátás célja.

4. Információk arról, hogy miben különbözik a géntechnológiával módosított növény a befogadó növénytõl a
következõk terén:
a) szaporodási mód(ok), illetve ütem,
b) terjedés,
c) túlélõképesség.
5. Az inszertum genetikai állandósága és a géntechnológiával módosított magasabb rendû növény fenotípusos állandósága.
6. Bármilyen változás a géntechnológiával módosított
magasabb rendû növénynek abban a képességében, hogy
genetikai anyagot adjon át más szervezeteknek.
7. A genetikai módosításból eredõ bármilyen, az emberi egészségre ható mérgezõ, allergén vagy más ártalmas
hatás.
8. Információk a géntechnológiával módosított magasabb rendû növény állategészségügyi biztonságáról, különös tekintettel bármilyen, a genetikai módosításból eredõ
mérgezõ, allergén vagy más káros hatásokra, amikor a
géntechnológiával módosított magasabb rendû növényt
állati takarmányként kívánják felhasználni.
9. A géntechnológiával módosított növény és a célszervezetek közötti kölcsönhatás mechanizmusa (ha alkalmazható).
10. Lehetséges változások a géntechnológiával módosított magasabb rendû növénynek nem célszervezetekkel
történõ, a genetikai módosításból eredõ kölcsönhatásaiban.
11. Lehetséges kölcsönhatások az abiotikus környezettel.

2. A kibocsátás várható idõpontja(i) és idõtartama.
3. Az a módszer, ahogyan a géntechnológiával módosított növények kibocsátása történik.
4. A kibocsátási hely elõkészítésének és kezelésének
módszere a kibocsátást megelõzõn, a kibocsátás alatt és a
kibocsátás után, beleértve a termesztési és betakarítási
módszereket.
5. A növények megközelítõ száma vagy növényszám/m 2.
G) Információk a szabályozásról, a felügyeletrõl, a
kibocsátás utáni és a hulladékkezelési tervekrõl
1. Bármilyen megtett óvintézkedés:
a) az izolációs távolság(ok) biztosítása a szaporodás
szempontjából összeférhetõ növényfajoktól mind a vad
rokonoktól, mind a termesztett növényektõl,
b) bármilyen intézkedés ahhoz, hogy a legkisebb mértékûre csökkentsék/megelõzzék a géntechnológiával módosított magasabb rendû növény bármilyen szaporodási
képletének (például pollennek, magoknak, gumónak)
szétszóródását.
2. A hely kibocsátás utáni kezelési módszereinek leírása.
3. A géntechnológiával módosított növényre — beleértve a hulladékokat — -alkalmazott kibocsátás utáni
kezelési módszerek leírása.
4. A felügyeleti tervek és technikák leírása.
5. Bármilyen baleset-elhárítási terv leírása.
6. Módszerek és eljárások a kibocsátási hely védelmére.
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2. számú melléklet a 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelethez
A géntechnológiával módosított szervezet vagy géntechnológiával módosított szervezetek kombinációjának
termékként vagy termékben történõ forgalomba hozatalával kapcsolatos összesített információs útmutató
A következõ kitöltési útmutatót az engedély iránti kérelmekhez kapcsolódó adatok összesítéséhez kell használni
az illetékes géntechnológiai hatósághoz történõ kérelem benyújtásakor, a géntechnológiával módosított szervezet és
géntechnológiával módosított szervezet kombinációit tartalmazó termékek forgalomba hozatalát megelõzõen.
Az egyes kérdések után a válasznak fenntartott hely nem utal az Összesített Információs Útmutató céljaiból elvárt
információ mélységére.
Az Összesített Információs Útmutató 1. és 2. Részbõl áll.
Az 1. Rész a magasabb rendû növények kivételével a géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy
azokból álló növényi termékekre vonatkozik, és a következõ fejezeteket tartalmazza:
A) Általános információ
B) A termékben található géntechnológiával módosított szervezet jellege
C) A termék elõre látható viselkedése
D) Korábbi forgalomba hozatallal kapcsolatos információ
E) A nyomon követési tervvel kapcsolatos információ
A 2. Rész a géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló magasabb rendû növényekre
vonatkozik. A ,,magasabb rendû’’ meghatározás a Gymnospermae és Angiospermae rendszertani csoporthoz tartozó
növényeket jelenti.
A 2. Rész a következõ fejezeteket tartalmazza:
A) Általános információ
B) A termékben található géntechnológiával módosított magasabb rendû növények jellege
C) Korábbi forgalomba hozatallal kapcsolatos információ
D) A nyomon követési tervvel kapcsolatos információ

1. Rész
ÖSSZESÍTETTINFORMÁCIÓSÚTMUTATÓAGÉNTECHNOLÓGIÁVALMÓDOSÍTOTTSZERVEZETEKET
TARTALMAZÓNÖVÉNYEKHEZAMAGASABBRENDÛNÖVÉNYEKKIVÉTELÉVEL
A) Általános információ
1. Az értesítés részletei
a) Ország
b) Kérelem száma
c) A termék neve (kereskedelmi vagy egyéb név)
d) Az értesítés/kérelem visszaigazolásának dátuma

2. Kérelmezõ/termelõ/importõr
a) Hasznosító/Kérelmezõ neve
b) Címe
c) A hasznosító / kérelmezõ
hazai termelõ
importõr
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d) Import esetén
— A termelõ neve
— A termelõ címe

3. A termékben található géntechnológiával módosított szervezetek jellemzése
Tüntesse fel a termékben található összes géntechnológiával módosított szervezet nevét és típusát

4. A termék általános leírása
a) A termék típusa
b) A termék összetétele
c) A termék sajátossága
d) A felhasználók típusa
e) Egyéb, az igényelt engedély feltételeként javasolt különleges használati és kezelési feltétel
f) Ha alkalmazható, az Európai Unió azon földrajzi területei, amelyekre az igényelt engedéllyel a terméket korlátozni
szándékoznak*
g) Bármilyen környezet, amelyben a termék nem használható
h) Becsült potenciális éves szükséglet
— Magyarországon
— az Európai Unióban*
— az Európai Unió export piacain*
i) A géntechnológiával módosított szervezet(ek) egyedi azonosító kód(jai)

5. Ugyanaz a kérelmezõ bejelentette-e a géntechnológiával módosított szervezet kombinációit tartalmazó terméket környezetbe történõ kibocsátás céljából?
Igen

Nem

a) Ha igen, adja meg az országot és a bejelentés számát
b) Ha nem, hivatkozzon a kockázat értékelés adataira

* A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától
kell feltüntetni.
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6. Bejelenti-e ugyanaz a bejelentõ a terméket egy másik államban?
Igen

Nem

Ha igen, részletezze:

7. Bocsátott-e Magyarországon és az Európai Unió piacára* más kérelmezõ ugyanazon géntechnológiával módosított
szervezet kombinációval másik terméket?
Igen

Nem

Nem ismert

Ha igen, részletezze:

8. A géntechnológiával módosított szervezetek azon környezeteinek, amelyekben használhatóak lesznek, reprezentatív körülményei között végrehajtott korábbi vagy jelenlegi géntechnológiával módosított szervezet, vagy ugyanazon géntechnológiával módosított szervezet kombinációinak kibocsátásaiból származó adatok összegzése

9. Részletezze a raktározásra és kezelésre vonatkozó utasításokat, illetve az ajánlásokat, beleértve az engedélykérés feltételeként javasolt bármilyen kötelezõ korlátozást

10. Javasolt csomagolás

11. Bármilyen javasolt címkézési mód, a törvényben elõírtakon túl

12. A kérelmezõ által javasolt intézkedések nem tervezett kibocsátás vagy nem rendeltetésszerû felhasználás esetére

13. Intézkedések a hulladék elhelyezésére és kezelésére (ha alkalmazható)
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B) A termékben található géntechnológiával módosított szervezet jellege
A BEFOGADÓ VAGY ANYAORGANIZMUS,
SZERVEZET SZÁRMAZIK

AMELYBÕL

A

GÉNTECHNOLÓGIÁVAL

14. Tudományos név vagy közönséges név

15. Fenotípusos vagy genetikai sajátosság

16. A szervezet földrajzi eloszlása vagy természetes elõfordulása

17. A szervezet genetikai stabilitása és az erre ható tényezõk

18. A genetikai átvitel és csere lehetõsége más szervezetekkel és a génátvitel valószínû következményei

19. A szaporítással és az arra ható tényezõkkel kapcsolatos információ

20. A túléléssel és az arra ható tényezõkkel kapcsolatos információ

21. A terjesztés módjai és az arra ható tényezõk

MÓDOSÍTOTT

6906

MAGYAR KÖZLÖNY

2003/85. szám

22. Környezettel való kölcsönhatás

23. a) Keresési technikák

23. b) Azonosítási technikák

24. Osztályozás a meglévõ, az emberi egészség, illetve környezet védelmével kapcsolatos közösségi szabályok alapján

25. a) Patogenikus jellemzõk

25. b) Az élõ és elpusztult szervezetek káros jellemzõi, beleértve a sejten kívüli termékeket

26. Az ismert extrakromoszomális genetikai összetevõk jellege és leírása

27. A korábbi géntechnológiai módosítások ismert történetének összegzése
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A GÉNTECHNOLÓGIAI MÓDOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
28. A géntechnológiai módosításhoz használt módszer

29. A vírushordozó jellemzõi
a) A vírushordozó jellege és forrása

b) A vírushordozó felépítésének leírása

c) A vírushordozó genetikai térképe, illetve korlátozó térképe

d) Szekvencia adat

e) A vírushordozó azon szekvenciáinak aránya, amelyek terméke vagy mûködése nem ismert

f) A vírushordozó genetikai átviteli adottságai

g) A vírushordozó mobilizációjának gyakorisága

h) A géntechnológiával módosított szervezetben maradó vírushordozó rész

30. Betét információ
a) A betét létrehozására használt módszer

b) Tiltott területek

c) A betét szekvenciája

d) A betét egyes összetevõinek eredete és mûködése a géntechnológiával módosított szervezetben

e) Információ a betét szükséges feladataira történõ korlátozás mértékérõl

f) A betét helye a géntechnológiával módosított szervezetben
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INFORMÁCIÓ A SZERVEZETRÕL, AMELYBÕL A BETÉT ERED (DONOR)
31. Tudományos vagy egyéb nevek

32. Tüntesse fel, hogy a donornak van-e patogenikus vagy káros jellemzõje; ha igen, tüntesse fel ezen jellemzõk természetét

33. Ha a donornak van bármilyen patogenikus vagy káros jellemzõje, tüntesse fel, hogy a donált szekvencia érintett-e azokban
bármilyen módon

34. Osztályozás a meglévõ, az emberi egészség, illetve környezet védelmével kapcsolatos közösségi szabályok alapján

35. Nyilatkozzon, hogy a genetikai anyag természetes cseréje a donor és a befogadó szervezet között lehetséges-e vagy
megfigyelték-e

A TERMÉKBEN
KOZÓ ADATOK

TALÁLHATÓ

GÉNTECHNOLÓGIÁVAL

MÓDOSÍTOTT

SZERVEZET(EK)RE

VONAT-

36. A genetikai tulajdonságok vagy fenotípusos jellemzõk leírása, ha különbözik a befogadó vagy anyaorganizmustól

37. A géntechnológiával módosított szervezet genetikai stabilitása, ha különbözik a befogadó vagy anyaorganizmus(ok)tól

38. Az új genetikai anyag hatásának foka és szintje
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39. A kiemelt fehérjék mûködése

40. a) A géntechnológiával módosított szervezet környezetben való észlelésének technikái, ha különbözik a befogadó vagy
anyaorganizmusétól

40. b) A géntechnológiával módosított szervezetet a befogadó vagy az anyaorganizmustól megkülönböztetõ technikák leírása

41. Egészségügyi megfontolások
a) A géntechnológiával módosított szervezetek, illetve metabolikus termékeik mérgezõ vagy allergén hatásai, ha azok
jelentõsen különböznek a befogadó vagy anyaorganizmusétól

b) Termék kockázat, ha jelentõs

c) A géntechnológiával módosított szervezet patogenitásának összehasonlítása a donorral, a befogadó vagy anyaorganizmussal, ha az jelentõsen eltér

d) A kolonizáció kapacitása, ha jelentõsen különbözik a befogadó vagy anyaorganizmusétól

e) Ha a szervezet az immunképes emberre patogenikusabb a befogadó vagy anyaorganizmusnál, nyújtson részletes
információt ezekre vonatkozóan

A GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT SZERVEZET ÉS A KÖRNYEZET KÖLCSÖNHATÁSA
42. A géntechnológiával módosított szervezetek fennmaradása, sokszorozódása és elterjedése a környezetben, ha különbözik
a befogadó és anyaorganizmusétól

43. A géntechnológiával módosított szervezetek környezeti hatásai, ha különbözik a befogadó és anyaszervezet(ek)étõl
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C) A termék elõre látható viselkedése, ha különbözik a befogadó vagy anyaszervezet(ek)étõl
A TERMÉK KÖRNYEZETI HATÁSA

A TERMÉK HATÁSA AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE, HA KÜLÖNBÖZÕ A BEFOGADÓ VAGY ANYASZERVEZET(EK)ÉTÕL

D) Korábbi kibocsátásokkal kapcsolatos információ
A KÖRNYEZETBE TÖRTÉNÕ KIBOCSÁTÁSKÉNT KÉRELMEZETT KORÁBBI KIBOCSÁTÁSOK ELÕZMÉNYE (HA ALKALMAZHATÓ)
1. Bejelentési szám

2. A kibocsátás helye

3. A kibocsátás célja

4. A kibocsátás tartama

5. A kibocsátás utáni nyomon követés idõtartama

6. A kibocsátás utáni nyomon követés célja
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7. A kibocsátás utáni nyomon követés következtetései

8. A kibocsátás eredményei az emberi egészségre és a környezetre való bármilyen kockázat

A MAGYARORSZÁGON, ILLETVE AZ
KORÁBBI KIBOCSÁTÁS ELÕZMÉNYE
1. Kibocsátó ország

2. A kibocsátást felügyelõ hatóság

3. A kibocsátás helye

4. A kibocsátás célja

5. A kibocsátás utáni nyomon követés tartama

6. A kibocsátás utáni nyomon követés célja

EURÓPAI

UNIÓN

BELÜL

VAGY

KÍVÜL

VÉGREHAJTOTT

6912

MAGYAR KÖZLÖNY

2003/85. szám

7. A kibocsátás utáni nyomon követés következtetései

8. A kibocsátás eredményei az emberi egészség és környezetre való bármilyen kockázatra tekintettel

A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZATALT MEGELÕZÕ KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS KORÁBBI TEVÉKENYSÉG ELÕZMÉNYE

E) A nyomon követési tervvel kapcsolatos információk; azonosított tulajdonságok, jellemzõk, valamint
a géntechnológiával módosított szervezettel vagy annak környezettel való kölcsönhatásávalkapcsolatos
bizonytalanságok, amit a kereskedelmi forgalomba hozatal utáni nyomon követési tervben meg kell említeni

2. Rész
GÉNTECHNOLÓGIÁVALMÓDOSÍTOTTMAGASABBRENDÛNÖVÉNYEKÖSSZESÍTETT
INFORMÁCIÓSÚTMUTATÓJA
A) Általános információ
1. Az értesítés részletei
a) Ország
b) Kérelem száma
c) A termék neve (kereskedelmi vagy egyéb név)
d) A kérelem visszaigazolásának dátuma
2. Hasznosító/Kérelmezõ
a) Hasznosító/Kérelmezõ neve
b) Címe
c) A hasznosító/kérelmezõ
hazai termelõ
importõr
d) Import esetén a termelõ nevét és címét meg kell adni
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3. A termék általános leírása
a) A befogadó vagy anyanövény neve és a géntechnológiai módosítás tervezett mûködése
b) Az igényelt engedély feltételeként javasolt bármilyen meghatározott forma, amelyben a termék nem bocsátható a
piacra (magvak, vágott virágok, növényi részek stb.)
c) A termék tervezett használata és a felhasználók fajtái
d) Egyéb, az igényelt engedély feltételeként javasolt különleges használati és kezelési feltétel, beleértve bármilyen
kötelezõ korlátozás javaslatát
e) Ha alkalmazható, Magyarország és az Európai Unió* azon földrajzi területei, amelyekre az igényelt engedéllyel a
terméket korlátozni szándékoznak
f) Bármilyen egyéb környezet, ahol a termék nem használható
g) Bármilyen tervezett csomagolási követelmény
h) Bármilyen javasolt címkézési mód, a törvényben elõírtakon túl
i) Becsült potenciális éves szükséglet
— belföldön
— az Európai Unióban*
— az Európai Unió export piacain*
j) A géntechnológiával módosított szervezet(ek) egyedi azonosító kód(jai)

4. Be lett-e jelentve a termékben hivatkozott géntechnológiával módosított magasabb rendû növény kombináció környezetbe
történõ kibocsátási céllal?
Igen

Nem

a) Ha igen, adja meg az országot és a bejelentés számát
b) Ha nem, hivatkozzon a kockázat értékelés adataira

5. Be lett-e jelentve egyidejûleg a termék egy másik államban?
Igen

Nem

Ha nem, hivatkozzon a kockázat értékelés adataira

vagy
* A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától
kell feltüntetni.
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Be lett-e korábban vagy egyidejûleg jelentve a termék az Európai Unión kívüli harmadik országban?*
Igen

Nem

Ha igen, részletezze:

6. Be lett-e korábban jelentve ugyanazon géntechnológiával módosított magasabb rendû növény Magyarországon, illetve az
Európai Unióban* történõ értékesítésre?
Igen

Nem

Ha igen, bejegyzési szám és tagállam

7. A hasznosító/bejelentõ által javasolt intézkedések nem tervezett kibocsátás vagy nem rendeltetésszerû felhasználás esetére,
illetve a kezelés és megsemmisítés vonatkozásában

B) A termékben található géntechnológiával módosított magasabb rendû növény jellege
A BEFOGADÓVAL VAGY (AHOL ÉRTELMEZHETÕ) AZ ANYANÖVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
8. Teljes név
a) Családnév
b) Nemzetség
c) Fajok
d) Alfajok
e) Kultúr/tenyésztési vonal
f) Közönséges elnevezés

9. a) Szaporodással kapcsolatos információ
— Szaporodás módja(i)
— Szaporodásra ható meghatározott tényezõk, ha vannak
— Nemzés ideje
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9. b) Nemi összeegyeztethetõség egyéb kultúr- vagy vadnövényekkel

10. Túlélõképesség
a) Képesség struktúra kialakítására túléléshez vagy alvásra
b) Túlélõképességre ható meghatározott tényezõk, ha vannak

11. Terjedés
a) A terjedés mértéke és módjai
b) A terjedésre ható meghatározott tényezõk, ha vannak

12. A növény földrajzi eloszlása

13. Az Európai Unió tagállamaiban nem termesztett növényfajok esetében a növény természetes élõhelye, beleértve a
természetes ragadozókat, kártevõket, vetélytársakat és szimbiótákat

14. A növénynek más organizmusokkal való lehetséges lényeges kölcsönhatása abban az ökorendszerben, ahol általában
termesztik, beleértve az emberre, állatra és más organizmusokra gyakorolt mérgezõ hatásokra vonatkozó információt

15. Fenotípus és genetikai tulajdonságok

A GENETIKAI MÓDOSITÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
16. A géntechnológiai módosításhoz használt módszerek
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17. A használt vírushordozó jellege és forrása

18. A beillesztés helyének mérete, neve (donor organizmus neve) és az egyes alkotóelem töredékek kívánt hatása

A GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT MAGASABB RENDÛ NÖVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
19. A bevitt vagy módosított jellemzõk és tulajdonságok leírása

20. A ténylegesen beillesztett/törölt/módosított szekvenciákról szóló információ
a) A betét mérete és szerkezete és a jellemzéshez használt módszerek, beleértve a géntechnológiával módosított
magasabb rendû növénybe bevitt vírushordozó bármely részérõl szóló információt, vagy a géntechnológiával
módosított magasabb rendû növényben maradó hordozót vagy külsõ DNS-t

b) Törlés esetén a törölt rész mérete és funkciója

c) A betét helye a növényi sejtben (integrálva a kromoszómába, a kloroplasztba, a mitokondriumban vagy nemintegrált formában tartva), és a meghatározás módszerei

d) Másolatok száma és a betét genetikai stabilitása

e) A beillesztésen vagy törlésen kívüli módosítások esetében jellemezze a módosított genetikai anyag mûködését a
módosítás elõtt és után, valamint a gének erõsségében a módosítás eredményeképpen bekövetkezett változásokat

21. Információ a betét erõsségérõl
a) Információ a betét erõsségérõl és a jellemzésre használt módszerekrõl

b) Növényrészek, ahol a betét kifejti hatását (gyökerek, törzs, virágpor stb.)
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22. Információ arról, hogy a géntechnológiával módosított magasabb rendû növény mennyiben különbözik a befogadó
növénytõl
a) A szaporodás aránya, illetve módja(i)

b) Terjedés

c) Túlélõképesség

d) Egyéb különbségek

23. A genetikai anyag átvitelének lehetõsége a géntechnológiával módosított magasabb rendû növénybõl más organizmusokba

24. A géntechnológiai módosításból származó, az emberi egészségre és környezetre vonatkozó bármilyen káros hatás

25. A géntechnológiával módosított magasabb rendû növény biztonságossága az állatok egészsége vonatkozásában, ha az
különbözik a befogadó/anyaorganizmus(ok)étól, ha a géntechnológiával módosított magasabb rendû növényt állati
etetõanyagként kívánják felhasználni

26. A kölcsönhatás szerkezete a géntechnológiával módosított magasabb rendû növény és a célorganizmus között (ha
alkalmazható), ha az különbözik a befogadó/anyaorganizmus(ok)étól

27. Potenciálisan jelentõs kölcsönhatások a nem célorganizmusokkal, ha különböznek a befogadó/anyaorganizmus(ok)étól

28. A géntechnológiával módosított magasabb rendû növény észlelésének és azonosításának technikája a befogadó vagy
anyaorganizmus(ok)tól való megkülönböztetés céljából
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INFORMÁCIÓ A GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT MAGASABB RENDÛ NÖVÉNY KIBOCSÁTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ LEHETSÉGES KÖRNYEZETI HATÁSOKRÓL
29. A géntechnológiával módosított szervezetek kibocsátásból vagy forgalomba hozatalából származó környezetre gyakorolt
lehetséges hatás, ha különbözik a befogadó vagy anyaszervezet hasonló kibocsátásától vagy forgalomba hozatalától

30. A géntechnológiával módosított magasabb rendû növény és a célszervezetek közötti kölcsönhatás környezeti hatása (ha
alkalmazható), ha az különbözik a befogadó/anyaszervezet(ek)étõl

31. A nem célorganizmusokkal történõ potenciális kölcsönhatások lehetséges környezeti hatása, ha az különbözik a
befogadó/anyaszervezet(ek)étõl
a) A biodiverzitásra gyakorolt hatás az alkalmazás területén

b) A biodiverzitásra gyakorolt hatás egyéb természetes környezetben

c) A beporzók hatása

d) Hatás a veszélyeztetett fajokra

C) Elõzõ kibocsátásokkal kapcsolatos információk
32. A környezetbe történõ kibocsátásként ugyanazon hasznosító/kérelmezõ által bejelentett korábbi kibocsátások elõzménye
a) Kérelem száma

b) A kibocsátás utáni nyomon követés következtetései

c) A kibocsátás eredményei az emberi egészségre és környezetre gyakorolt kockázat tekintetében (az illetékes
hatóságnak beterjesztett információk)
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33. Magyarországon és az Európai Unión* belül és kívül ugyanazon bejelentõ által végrehajtott korábbi kibocsátások
története
a) Kibocsátó ország

b) Kibocsátást felügyelõ hatóság

c) Kibocsátás helye

d) Kibocsátás célja

e) Kibocsátás idõtartama

f) Kibocsátás utáni nyomon követés célja

g) Kibocsátás utáni nyomon követés idõtartama

h) A kibocsátás utáni nyomon követés következtetései

i) A kibocsátás eredményei, figyelemmel az emberi egészségre és környezetre gyakorolt bármilyen kockázatra

D) A nyomon követési tervvel kapcsolatos információ; azonosított tulajdonságok, jellemzõk, valamint
a géntechnológiával módosított szervezettel vagy annak környezettel való kölcsönhatásávalkapcsolatos
bizonytalanságok, amit a kereskedelmi forgalomba hozatal utáni nyomon követési tervben meg kell említeni

* A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától
kell feltüntetni.

6920

MAGYAR KÖZLÖNY
3. számú melléklet
a 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelethez

Kiegészítõ információk a forgalomba hozatali engedély
iránti kérelmek benyújtásához
Ez a melléklet általában fogalmazza meg azokat a kiegészítõ információkat, amelyeket meg kell adni a forgalomba
hozatali kérelmek esetén, valamint információkat a forgalomba hozandó, termékként vagy termékekben megjelenõ
géntechnológiával módosított szervezetekre, és az olyan
géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozóan,
melyek mentesülnek a jelölési követelmények alól. Ez útmutatási megjegyzésekkel egészül ki, amely többek között
annak leírását tartalmazza, hogy az érintett terméket hogyan használják fel és hogyan fejlesztik. A jelölés alól
mentesített szervezetek követelményeivel összhangban
úgy kell eleget tenni az elõírásoknak, hogy a felhasználásra
vonatkozóan megfelelõ ajánlásokat és korlátozásokat kell
megadni.
A) A termékként vagy termékekben megjelenõ géntechnológiával módosított szervezetek forgalomba hozatala iránti kérelmekben az alábbi információkat kell biztosítani a 1. számú mellékletben elõírtakon túl:
1. A termékek javasolt kereskedelmi nevei és az azokban található géntechnológiával módosított szervezetek
nevei, és bármely olyan különleges meghatározás, név vagy
kód, amelyet a bejelentõ felhasznált a géntechnológiával
módosított szervezet azonosítására. A hozzájárulás megadása után bármilyen új kereskedelmi nevet be kell jelenteni a hatáskörrel rendelkezõ hatóságnak.
2. A forgalomba hozatalért felelõs azon személy neve és
teljes címe, aki felelõs a forgalomba hozatalért, legyen az
gyártó, importõr vagy forgalmazó.
3. Az ellenõrzõ minták rendelkezésre bocsátó(i)jának
neve és teljes címe.
4. Annak leírása, hogy a terméket és a termékként vagy
termékben megjelenõ géntechnológiával módosított szervezetet hogyan kívánják felhasználni. Összehasonlítva a
géntechnológiával nem módosított hasonló termékekkel,
a géntechnológiával módosított szervezet felhasználásában és kezelésében meglévõ különbségeket ki kell emelni.
5. A földrajzi terület(ek) és a környezet típusának leírása, ahol a terméket belföldön, vagy más országban, ahol fel
kívánják használni, beleértve — ahol lehetséges — a felhasználás megbecsült mértékét minden egyes területen.
6. A termék felhasználóinak várható köre, például ipar,
mezõgazdaság és különféle szakmák, nagyfogyasztói felhasználás.
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7. A géntechnológiai módosításra vonatkozó információk azzal a céllal, hogy egy vagy több olyan nyilvántartást
állítsanak fel a szervezetekben történt módosításokról,
amelyeket az egyes géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó termékek kimutatására és azonosítására
fel lehet használni, hogy biztosítva legyen az eladás utáni
ellenõrzés és szemlézés. Ezeknek az információknak adott
esetben tartalmazniuk kell a géntechnológiával módosított
szervezet mintáinak vagy genetikai anyagának benyújtását
a hatáskörrel rendelkezõ hatósághoz, és a nukleotid szekvenciára vagy az információk más típusára vonatkozó részleteket, amelyek a géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó termék vagy szaporulatának azonosításához
szükségesek, például a géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó termék kimutatásának és meghatározásának módszertanát, beleértve azokat a kísérleti adatokat,
amelyek a metodika fajlagosságát szemléltetik. Meg kell
határozni azokat az információkat, amelyeket nem lehet
— például titkossági okokból — a nyilvántartásban a nyilvánosság számára hozzáférhetõ részben elhelyezni.
8. A javasolt jelölést egy címkén vagy a kísérõ dokumentációban. Ennek fel kell tüntetnie — legalább összefoglaló formában — a termék kereskedelmi nevét, annak
kijelentését, hogy ,,Ez a termék géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmaz’’, a géntechnológiával módosított szervezet nevét és a 2. pontban említett információkat, valamint a jelölésnek jeleznie kell, hogyan érhetõk el
azok az információk, amelyek a nyilvántartás nyilvánosság
számára hozzáférhetõ részében találhatók.
B) A kérelemnek megfelelõ esetben az alábbi információkat kell biztosítani az A) ponton kívül:
1. A megteendõ intézkedések nem szándékolt kibocsátás vagy téves felhasználás esetén.
2. Specifikus utasításokat és javaslatokat a tárolásra és
kezelésre.
3. Specifikus utasításokat a felügyelet kivitelezésére,
valamint a bejelentõ és — ha szükséges — a hatáskörrel
rendelkezõ hatóság értesítésére azért, hogy a hatáskörrel
rendelkezõ hatóság bármilyen kedvezõtlen hatásról megfelelõen tájékoztatva legyen.
4. A géntechnológiával módosított szervezet elfogadott
felhasználásának javasolt korlátozásait, például, hogy hol
és milyen célra használható fel a termék.
5. A javasolt csomagolást.
6. A becslések szerinti termelést belföldön és más országban, illetve a behozatalt.
7. A javasolt kiegészítõ jelölést. Ez magában foglalhatja
— legalább összefoglaló formában — az A) pont 4. és
5. alpontjaiban, valamint a B) pont 1., 2., 3. és 4. alpontjaiban említett információkat.
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4. számú melléklet
a 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelethez
A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok
zárt rendszerû felhasználási engedély kérelméhez
benyújtandó adatok
,,A’’ Rész
A 2. § (2) bekezdése szerinti kérelem engedélyezéséhez
szükséges adatok:
1. a hasznosító(k) neve, a felügyeletért és biztonságért
felelõs személyek nevét is beleértve,
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9. a kibocsátásra vonatkozó környezeti kockázat értékelés összefoglalása,
10. az illetékes hatóságok számára a baleset-elhárítási
tervek értékeléséhez szükséges adatok.

,,C’’ Rész
A 2. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem
engedélyezéséhez szükséges adatok:
a) 1. a kérelem benyújtásának dátuma,

2. a felügyeletért és a biztonságért felelõs személyek
végzettségére és szakmai gyakorlatára vonatkozó adatok,

2. a felügyeletért és biztonságért felelõs személyek
neve, valamint a végzettségükre és szakmai gyakorlatukra
vonatkozó adatok;

3. a kérelemmel kapcsolatos valamennyi befejezett,
valamint folyamatban lévõ hatásvizsgálatra, illetve géntechnológiai vizsgálatra vonatkozó adat,

b) 1. a felhasználandó recipiens vagy szülõ mikroorganizmusok,

4. a létesítmény(ek) címe és általános leírása,
5. a tervezett munka jellegének leírása,
6. a zárt rendszerû felhasználás osztályba sorolása,
7. csak az 1. osztályú zárt rendszerû felhasználás esetén
a kockázat értékelés összefoglalása, továbbá adatok a hulladékkezelésrõl.

2. a felhasználandó gazda-vektor rendszer(ek), ahol értelemszerû,
3. a módosítás(ok)ba bevont génállomány(ok) tervezett funkció(i) és forrása(i),
4. a géntechnológiával módosított mikroorganizmus
azonosító neve és jellemzõi,
5. a felhasználandó kultúrák mennyisége;

,,B’’ Rész
A 2. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti kérelem
engedélyezéséhez elõírt adatok:
1. a kérelem benyújtásának dátuma,
2. a felügyeletért és biztonságért felelõs személyek
neve, valamint a végzettségükre és szakmai gyakorlatukra
vonatkozó adatok,
3. a használt recipiens, donor, illetve szülõ mikroorganizmusok, és ahol értelmezhetõ, a használt gazda-vektor
rendszer(ek),
4. a módosításokba bevont génállományok forrása(i) és
tervezett funkciói,
5. a géntechnológiával módosított mikroorganizmus
azonosító neve és jellemzõi,
6. a zárt rendszerû felhasználás célja, beleértve a várt
eredményeket is,
7. a felhasználandó kultúrák közelítõ mennyisége,
8. alkalmazandó elszigetelés és egyéb óvintézkedések
leírása, beleértve a hulladékkezelésre vonatkozó adatokat,
a keletkezõ hulladékokat, kezelésüket, végsõ formájukat
és rendeltetési helyüket,

c) 1. az alkalmazandó elszigetelés és egyéb óvintézkedések leírása, beleértve a hulladékkezelésre vonatkozó
adatokat, a keletkezõ hulladék típusát és formáját, a hulladék kezelését, végsõ formáját és rendeltetési helyét,
2. a zárt rendszerû felhasználás célja, a várt eredményeket is ideértve,
3. a létesítmény részeinek leírása;
d) a baleset-megelõzési és katasztrófaelhárítási tervekre vonatkozó tájékoztatás, amennyiben vannak ilyen
tervek:
1. a létesítmény elhelyezkedésébõl eredõ bármilyen
meghatározott veszélyforrás,
2. alkalmazott megelõzõ intézkedések, úgymint biztonsági berendezések, riasztórendszerek és elszigetelési módszerek,
3. az elszigetelési intézkedések folyamatos hatékonyságának ellenõrzésére irányuló eljárások és tervek,
4. a dolgozók számára kiadott tájékoztatás leírása,
5. az illetékes hatóságok számára a katasztrófaelhárítási tervek értékeléséhez szükséges adatok.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
83/2003. (VII. 16.) FVM
rendelete
a mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi jogosítvány
bevezetésérõl és kiadásának szabályairól
A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
11. §-ában és az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következõket rendelem el:
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(3) A jogosítvány kiállításáért 1000 forint igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni, melyet készpénzátutalási
megbízással a Magyar Államkincstár 10032000-01743276
számlaszámra kell befizetni.
(4) A jogosítvány kiállítását a sikeres vizsgát tett személy
vagy aki a végzettsége szerint erre jogosult, egyénileg igényelheti. Csoportos kérelem esetén a sikeres vizsgát tett
személyek részére — megbízásukból — a szakmai vizsgát
szervezõ intézmény igényelheti a jogosítvány kiállítását.
(5) Csoportos kérelemhez a (2) bekezdés a), c), d) pontjában elõírtakat, valamint a jogosítvány kiállításának alapjául szolgáló szakmai vizsga törzslapjának hiteles másolatát is csatolni kell.

1. §
5. §
(1) Az 1. számú melléklet b) oszlopában felsorolt mezõgazdasági, illetve erdészeti erõ- vagy munkagépet (továbbiakban: gép) 2003. december 31. után — a 9. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével — csak az a munkavállaló
kezelhet, aki arra a gépre az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: KSZ I) által kiállított gépkezelõi jogosítvánnyal (a továbbiakban: jogosítvány) rendelkezik.
(2) A jogosítvány alaki és tartalmi követelményeit a
2. számú melléklet tartalmazza.

(1) Ha az igénylõ már rendelkezik valamely gépre (gépekre) jogosítvánnyal és további gép kezeléséhez szükséges jogosultság bejegyzését kéri, a kérelemhez csatolni kell
az érvényes gépkezelõi jogosítványt is. E kérelemhez fényképet nem kell mellékelni.
(2) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült
jogosítványok pótlásának igénylése esetén a 4. §
(1)—(3) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni. Jogosítvány pótlására kérelem csak egyénileg nyújtható be.

2. §
6. §
(1) A jogosítvány annak adható ki, aki a gépre elõírt
szakképesítést megszerezte.
(2) Az 1. számú melléklet f) rovatában megjelölt képesítéssel rendelkezõ személy részére — kérelmére — a jogosítványt ki kell adni.

3. §
A gépkezelõi jogosítvány jármû vezetésére nem jogosít.

4. §
(1) A jogosítvány kiadása iránti kérelem egyénileg vagy
csoportosan a KSZI-hez nyújtható be.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az igénylõ által kitöltött adatlapot,
b) a jogosultságot igazoló bizonyítvány, oklevél másolatát,
c) 1 db (3× 4 cm méretû) fényképet,
d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(1) A KSZI a kérelem beérkezését követõen 15 napon
belül ellenõrzi, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az elõírásoknak. A hiányzó vagy nem megfelelõ
dokumentum esetében a kérelmezõt — 15 napos határidõ
kitûzésével — hiánypótlásra szólítja fel.
(2) A KSZI a hiánytalan kérelem, illetve a hiánypótlás
beérkezésétõl számított 30 napon belül a jogosítványt kiállítja és a kérelmezõnek eljuttatja. Új jogosítványba egy
eljárás keretében többféle gép kezelésére vonatkozó jogosultság is bejegyezhetõ. Meglévõ jogosítványba más gép
kezelésére való jogosultság új kérelem alapján jegyezhetõ be.
(3) A kérelem elutasítása esetén — a hiánypótlás teljesítésének elmulasztása esetét kivéve — vissza kell téríteni
az igénylõ részére az igazgatási szolgáltatási díjat.

7. §
(1) A KSZI a beérkezett kérelmekrõl, valamint a kiállított és kiküldött jogosítványokról nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás a kérelmezõ által kitöltött adatlapon sze-
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replõ adatokat, a kérelem (hiánypótlás) beérkezésének
idõpontját, valamint a kiállított jogosítvány nyilvántartási
számát és kiállításának idõpontját tartalmazza.
(2) Egy kérelmezõ többféle gép kezelésére való jogosultságát ugyanazon a nyilvántartási számon kell nyilvántartani. Elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült jogosítványok pótlása esetén a jogosítványt új nyilvántartási számon kell kiállítani és nyilvántartani.
(3) A KSZI 2003. szeptember 1-jéig átveszi azokat a
nyilvántartásokat, amelyeket korábban a mezõgazdasági és
erdészeti gépkezelõi jogosítványok kiadásáról más intézmények vezettek.

8. §
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9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) A 10/1983. (V. 25.) MÉM rendelet alapján e rendelet
hatálybalépését megelõzõen kiállított mezõgazdasági és
erdészeti gépkezelõi jogosítványok 2006. szeptember 1-jéig
érvényben maradnak és használhatók a gépkezelõi jogosultság igazolására.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 10/1983.
(V. 25.) MÉM rendelet, valamint a 16/2001. (III. 3.) FVM
rendelet 8. függelékének 8.2.45. pontja hatályát veszti.
A 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet 8. függelékének
8.4. pontja helyébe e rendelet 1. számú mellékletének
a) pontja, a 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet 1. számú függelékének 1—8. pontja helyébe e rendelet 1. számú mellékletének b) pontja lép.

A jogosítvány a foglalkozásra, illetve munkakörre elõírt
rendszerességû munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
,,alkalmas’’ bejegyzésével együtt érvényes.

Dr. Németh Imre s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelethez
Jegyzék azokról a mezõgazdasági és erdészeti gépekrõl, amelyek kezeléséhez gépkezelõi jogosítvány szükséges
a) Mezõgazdasági gépek
Sz.

A gép megnevezése

A jogosítvány megszerzéséhez elõírt
szakképesítés*

VTSZ szám

c

Szakmai végzettség(ek), amely alapján
a jogositványt — kérelemre — ki kell adni*

megnevezése

OKJ száma

d

e

f

a

b

1.

37 kW teljesítmény
határ feletti traktor

8701.90.25
8701.90.31
8701.90.35
8701.90.39

01
01
01
01

Mezõgazdasági
gépkezelõ (Traktor)

31 6280 10

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök, Mezõgazdasági gépészmérnök, Okleveles mezõgazdasági
mérnök, Mezõgazdasági mérnök, Mezõgazdasági
gépésztechnikus, Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus, Parképítõ és fenntartó technikus,
Okleveles kertészmérnök, Kertészmérnök, Kertészés növényvédelmi technikus, Vadgazdálkodási technikus, Mezõgazdasági gépész, Növénytermesztõ
gépész, Mezõgazdasági gépszerelõ, gépüzemeltetõ,
Mezõgazdasági gépjavító és karbantartó, Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus, Mezõgazdasági,
gépüzemeltetõ
szaktechnikus,
Állattartó-telepi
gépész, Kertészeti gépész, Kertépítõ és fenntartó,
Kertész, Dísznövénykertész, Dísznövénytermesztõ
szaktechnikus, Meliorációs és parképítõ gépkezelõ,
Vadász, vadtenyésztõ, Gazda I, Gazda II.

2.

Lánctalpas traktor

8701.30.90 01

Mezõgazdasági
gépkezelõ (Traktor)

31 6280 10

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök, Mezõgazdasági gépészmérnök, Mezõgazdasági gépésztechnikus, Mezõgazdasági gépszerelõ, gépüzemeltetõ,
Mezõgazdasági gépjavító és karbantartó, Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus, Mezõgazdasági gépüzemeltetõ szaktechnikus, Mezõgazdasági gépész,
Növénytermesztõ gépész, Állattartó-telepi gépész,
Kertészeti gépész, Gazda I, Gazda II.
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A jogosítvány megszerzéséhez elõírt
szakképesítés*
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Szakmai végzettség(ek), amely alapján
a jogositványt — kérelemre — ki kell adni*

Sz.

A gép megnevezése

VTSZ szám

a

b

c

d

e

f

3.

Önjáró mezõgazdasági
betakarítógép

8433.11
8433.19
8433.20
8433.30
8433.40
8433.51
8433.52
8433.53
8433.59

Mezõgazdasági gépkezelõ (Önjáró betakarítógép)

31 6280 10

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök, Mezõgazdasági gépészmérnök, Mezõgazdasági gépésztechnikus, Mezõgazdasági gépész, Növénytermesztõ
gépész, Kertészeti gépész, Mezõgazdasági gépszerelõ,
gépüzemeltetõ, Mezõgazdasági gépjavító és karbantartó, Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus,
Mezõgazdasági,
gépüzemeltetõ
szaktechnikus,
Gazda I, Gazda II.

4.

Meliorációs és földmunkagép

8432.10
8432.21
8432.29
8432.30
8432.40
8432.80

Mezõgazdasági gépkezelõ (Meliorációs és
parképítõ
földmunkagép)

31 6280 10

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök, Mezõgazdasági gépészmérnök, Mezõgazdasági gépésztechnikus, Parképítõ és fenntartó technikus, Tájépítõ
szaktechnikus, Meliorációs és parképítõ gépkezelõ,
Mezõgazdasági gépész.

5.

Fejõ- és tejfeldolgozó
gép

8434.10
8434.20

Állattenyésztési
gépkezelõ (Fejõgépkezelõ)

21 6203 02

Állattenyésztõ (Szarvasmarha-tenyésztõ), Állattenyésztõ és állat-egészségügyi technikus, Általános
állattenyésztõ, Állattartó-telepi gépész, Gazda I,
Gazda II, Mezõgazdasági gazdaasszony I, Mezõgazdasági gazdaasszony II, Szarvasmarha-tenyésztõ
szaktechnikus, Mezõgazdasági gépész, Mezõgazdasági gépésztechnikus, Okleveles agrármérnök,
Agrármérnök,
Mezõgazdasági
gépészmérnök,
Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök.

6.

Keltetõgép

8436.21

Állattenyésztési
gépkezelõ
(Keltetõgépkezelõ)

21 6280 01

Állattenyésztõ és állat-egészségügyi technikus,
Állattenyésztõ szakmunkás, Állattenyésztõ (baromfiés kisállattenyésztõ).

7.

Elektromos halászgép

8543

Elektromos
kezelõ

halászgép-

32 6280 01

Halász, Halász szaktechnikus.

8.

Mezõgazdasági rakodógép

8428.90.71

Mezõgazdasági gépkezelõ (Mezõ- és erdõgazdasági rakodógép)

31 6280 10

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök, Mezõgazdasági gépészmérnök, Okleveles erdõmérnök,
Erdõmérnök,
Mezõgazdasági
gépésztechnikus,
Erdészeti gépésztechnikus, Mezõgazdasági gépész,
Erdészeti gépész, Növénytermesztõ gépész, Állattartó-telepi gépész.

megnevezése

OKJ száma

b) Erdészeti gépek
Sz.

A jogosítvány megszerzéséhez elõírt
szakképesítés*

A gép megnevezése

megnevezése
c

d

Szakmai végzettség(ek), amely alapján
a jogositványt — kérelemre — ki kell adni*

OKJ száma

a

b

e

f

1.

Motorfûrész

Motorfûrész-kezelõ

21 6280 02

Okleveles erdõmérnök, Erdõmérnök, Erdésztechnikus, Erdészeti gépésztechnikus, Erdészeti gépész,
Erdészeti szakmunkás, Fakitermelõ

2.

Csörlõs és markolós
közelítõgép

Közelítõgép-kezelõ

31 6280 03

Erdésztechnikus, Erdészeti gépésztechnikus, Erdészeti szakmunkás, Erdészeti gépész

3.

Utánfutós közelítõgép

Közelítõgép-kezelõ

31 6280 03

Erdésztechnikus, Erdészeti gépésztechnikus, Erdészeti szakmunkás, Erdészeti gépész

4.

Gyûrûs kérgezõ gép

Fakitermelési gépkezelõ

31 6280 02

Erdészeti gépésztechnikus, Erdészeti szakmunkás,
Erdészeti gépész

5.

Erdészeti rakodógép

Mezõ- és erdõgazdasági
rakodógép-kezelõ

31 6280 03

6.

Aprítógépek

Fakitermelési gépkezelõ

31 6280 02

Okleveles erdõmérnök, Erdõmérnök, Erdésztechnikus, Erdészeti gépésztechnikus, Erdészeti szakmunkás, Erdészeti gépész, Közelítõgép-kezelõ
Erdészeti gépésztechnikus, Erdészeti szakmunkás,
Erdészeti gépész

7.

Döntõ-rakásoló gép

Közelítõgép-kezelõ

31 6280 03

8.

Gallyazó-daraboló gép

Közelítõgép-kezelõ

31 6280 03

Erdészeti gépésztechnikus

9.

Sodronykötél-pálya

Erdészeti
kezelõ

31 6280 01

Erdészeti gépésztechnikus

kötélpálya-

Erdészeti gépésztechnikus

* A gépkezelõi jogosítványt korábban megszerzett — egyenértékû — szakképesítés alapján is ki kell adni. Adott szakképesítés egyenértékûsége
tekintetében — vitás esetben — a KSZI köteles állásfoglalást kérni az FVM illetékes szervezeti egységétõl.
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2. számú melléklet a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelethez
Mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi jogosítvány
a) A jogosítvány külsõ (cím) oldala

FÖLDMÛVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM

ÉS

VIDÉKFEJLESZTÉSI

Mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi jogosítvány

b) A jogosítvány belsõ (borítólapokon levõ) oldalai
Elülsõ borítólapon:
........................ / 20 ............
a jogosítvány nyilvántartási száma
....................................................................................................
....................................................................................................
.......,
név
aki .......... évben ................................... hónap ............. napján ......................................................... helységben született,
anyja neve: ............................................................................................, a jogosítványba bejegyzett gépek kezelésére jogosult.
Kelt ....................................., 20........ év ............. hó ........ nap.

3× 4 cm fénykép

.................................................................................
a kiállító szerv vezetõje

P. H.

Hátulsó borítólapon:
TUDNIVALÓK:
A gépkezelõi jogosítvány jármû vezetésére nem jogosít.
A gépkezelõi jogosítvány tulajdonosa a géppel végzett munka idõtartamára köteles magánál tartani, és azt hatósági
személy, továbbá a munkáltató, valamint a felügyeleti szervek illetékes képviselõjének felhívására bemutatni.
Haladéktalanul be kell mutatni a munkáltató illetékes képviselõjének a jogosítványba tett újabb bejegyzéseket is.
Az igazolvány tulajdonosa az elõírt idõszakos orvosi vizsgálatokon köteles megjelenni.
Ennek elmulasztása a gépkezelõi jogosultság megszûnését vonja maga után.
...................................................................................................
a jogosítvány tulajdonosának aláírása
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c) A jogosítvány 3— 6. oldala
A) A JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS BEJEGYZ ÉSEK
Gépkezelõi jogosultság megszerzésének idõpontja: .....................................................................................................................
Az adott rendeltetésû gép megnevezése: .........................................................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
........
Kelt: ........................, .................. év .................. hó ......... nap.
..................................................................................
a kiállító szerv vezetõje

d) A jogosítvány 7— 10. oldala
B) OR VOSI ÉR VÉNYESÍTÉS
Érvényes: ........................ év ............................. hó ..........-ig.
Kelt: ........................, .................. év .................. hó ......... nap.
Orvosi megjegyzések:

..................................................................................
aláírás
e) A jogosítvány 11— 12. oldala
C) EGYÉB BEJEGYZ ÉSEK
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........

Az igazságügy-miniszter
29/2003. (VII. 16.) IM
rendelete
a közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk
székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet
módosításáról

1. §
A közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R .) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A Magyar Köztársaságban 283 közjegyzõ mûködik.’’
2. §

A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-ának
(3) bekezdésében és 183. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem:

(1) Az R. melléklete I. Részének Budapest székhelyen
rendszeresített közjegyzõi körzetek és állások címe
18. pontjának a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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(Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzõi körzetek
és állások)
Kerület

,,18. XVIII.

Körzet

A hagyatéki eljárásban
irányadó havi beosztás

1. sz. közjegyzõ január, április, július, október
2. sz. közjegyzõ február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzõ március, június, szeptember, december’’

(2) Az R. melléklete I. Részének Komárom-Esztergom
megye cím 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Komárom-Esztergom megye)
,,1. Esztergom városi 1. sz. közjegyzõ január, április, július, okbíróság
tóber
2. sz. közjegyzõ február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzõ március, június, szeptember, december
2. Komárom városi 1. sz. közjegyzõ január, március, május,
bíróság
július, szeptember, november
2. sz. közjegyzõ február, április, június,
augusztus, október, december’’
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5. Balatonfüred
egy körzet
Alsóörs, Aszófõ, Balatonakali,
Balatonalmádi, Balatoncsicsó,
Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszõlõs, Balatonudvari,
Csopak, Dörgicse, Felsõõrs, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely,
Szentantalfa,
Szentjakabfa, Tagyon,
Tihany, Vászoly, Zánka’’
(a Veszprémi Városi
Bíróság illetékességi területébõl)

egész év’’

(2) Az R . melléklete II. R észének Z ala megye cím
3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Zala megye)
,,3. Nagykanizsa vá- 1. sz. közjegyzõ január, április, július, okrosi bíróság
tóber
2. sz. közjegyzõ február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzõ március, június, szeptember, december’’

(3) Az R . melléklete I. R észének Nógrád megye cím
3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nógrád megye)

4. §

,, 3. Salgótarján városi 1. sz. közjegyzõ január, április, július, okbíróság
tóber
2. sz. közjegyzõ február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzõ március, június, szeptember, december’’

3. §
(1) Az R. melléklete II. Részének Veszprém megye cím
1. és 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a cím
a következõ 5. ponttal egészül ki:

Az R. melléklete III. Részének Borsod-Abaúj-Zemplén
megye cím 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
,,8. Szerencs városi bí- 1. sz. közjegyzõ január, március, május,
róság
július, szeptember, november
2. sz. közjegyzõ február, április, június,
augusztus, október, december’’

(Veszprém megye)
,,1. Ajka városi bíró- 1. sz. közjegyzõ január, március, május,
ság
július, szeptember, november
2. sz. közjegyzõ február, április, június,
augusztus, október, december’’
,, 4. Veszprém városi 1. sz. közjegyzõ január, május, szeptembíróság
ber
2. sz. közjegyzõ február, június, október
3. sz. közjegyzõ március, július, november
(kivéve az 5. pont 4. sz. közjegyzõ április, augusztus, dealatti, a Zirci Városi
cember
Bíróság illetékességi
területével együtt)

5. §
Az R . melléklete IV. R észének Baranya megye cím
5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Baranya megye)
,,5. Szigetvár városi 1. sz. közjegyzõ január, március, május,
bíróság
július, szeptember, november
2. sz. közjegyzõ február, április, június,
augusztus, október, december’’
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kezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

6. §
(1) Az R. melléklete V. Részének Bács-Kiskun megye
cím 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Bács-Kiskun megye)
,,5. Kiskunfélegyháza 1. sz. közjegyzõ január, március, május,
városi bíróság
július, szeptember, november
2. sz. közjegyzõ február, április, június,
augusztus, október, december’’

(2) Az R. melléklete V. Részének Csongrád megye cím
5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Csongrád megye)
,,5. Szentes városi bí- 1. sz. közjegyzõ január, március, május,
róság
július, szeptember, november
2. sz. közjegyzõ február, április, június,
augusztus, október, december’’

(3) Az R. melléklete V. R észének Jász-Nagykun-Szolnok
megye cím 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Jász-Nagykun-Szolnok megye)
,, 5. Szolnok városi bí- 1. sz. közjegyzõ
róság
2. sz. közjegyzõ
3. sz. közjegyzõ
4. sz. közjegyzõ
5. sz. közjegyzõ
6. sz. közjegyzõ
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január, július
február, augusztus
március, szeptember
április, október
május, november
június, december’’

7. §
(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba. A
rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a
közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl
szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról szóló
11/2002. (VI. 8.) IM rendelet.
(2) Az új közjegyzõi székhelyek és állások létesítésével
érintett, mûködõ közjegyzõk kinevezési okiratát a rendeletben írtak szerint módosítani kell.
Dr. Bárándy Péter s. k.,
igazságügy-miniszter

A pénzügyminiszter
18/2003. (VII. 16.) PM
rendelete
a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggõ
nyilvántartási kötelezettségrõl
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 30. §-ának (8) be-

A rendelet hatálya
1. §
(1) Ez a rendelet a szokásos piaci ár megállapítása érdekében meghatározza a megállapításhoz szükséges adatokat
tartalmazó nyilvántartás készítésének szabályait.
(2) Az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség
terheli a társasági adó alanyai közül azt a gazdasági társaságot, egyesülést és szövetkezetet, amely az adóév utolsó
napján nem minõsül a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény elõírása szerinti mikrovagy kisvállalkozásnak.
(3) Az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség az
adózót kapcsolt vállalkozásával (Tao. 4. § 23. pont) kötött
hatályos szerzõdés alapján terheli feltéve, hogy a szerzõdés
alapján az adóévben teljesítés történt.
(4) Nem terheli az e rendelet szerinti nyilvántartási
kötelezettség az adózót
a) magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött
szerzõdése alapján, és
b) olyan tartós szerzõdés alapján, amelynek révén a
méreténél fogva piaci hátrányban lévõ adózó a versenyhátrány megszüntetését úgy kívánja elérni, hogy méretüknél
fogva piaci hátrányban lévõ más adózókkal közös beszerzés
és értékesítés érdekében kapcsolt vállalkozásokat hoz
létre, és amely tartós szerzõdés e kapcsolt vállalkozások
között jön létre.
(5) Nem terheli az e rendelet szerinti nyilvántartási
kötelezettség az adózót a tõkepiacról szóló törvény szerinti
tõzsdén kötött tõzsdei ügylet, továbbá meghatározott
összegben rögzített hatósági ár vagy jogszabályban meghatározott más ár alkalmazása esetében.
(6) Az adózó — az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen — nem mentesül az e rendelet szerinti nyilvántartási
kötelezettség alól bennfentes kereskedelem és tisztességtelen árfolyam-befolyásolás, illetve jogszabály megsértésével alkalmazott ár esetében.

Alapelvek
2. §
(1) Az adózó a nyilvántartás elkészítése során köteles
figyelembe venni minden, az elkészítés idõpontjában — de
legkésõbb az adóév utolsó napjáig — a tõle elvárható
gondossággal megismerhetõ, a szokásos piaci ár meghatározása szempontjából jelentõs tényt és körülményt.
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(2) Az adózótól nem várható el, hogy aránytalanul nagy
költséget fordítson a nyilvántartás elkészítésére; e rendelkezés az adózót nem mentesíti az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítése alól.

A nyilvántartási kötelezettség teljesítése
3. §
(1) Az adózó a nyilvántartást szerzõdésenként készíti el.
(2) A nyilvántartási kötelezettség — az (1) bekezdéstõl
eltérõen — összevontan is teljesíthetõ, ha az összevonás az
összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti és a szerzõdések
a) tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges
feltétele elõre rögzített és azonos, vagy a feltételek között
az eltérések nem jelentõsek, vagy
b) egymással szorosan összefüggnek.
(3) Az adózó a (2) bekezdés szerinti összevonást köteles
a nyilvántartásban megindokolni.
(4) Az adózó köteles a nyilvántartást módosítani, ha
olyan változás következik be, amelyet független felek az ár
meghatározásánál érvényesítenek, vagy érvényesítenének.
(5) Ha az adózó kapcsolt vállalkozásával a kapcsolt
vállalkozási jogviszonyuk keletkezését megelõzõen kötött
szerzõdést, az e rendelet szerinti nyilvántartást akkor köteles elkészíteni, ha a szerzõdés bármely lényeges feltételét
módosítják, vagy olyan egyéb változás következik be, amelyet független felek az ár meghatározásánál érvényesítenek, vagy érvényesítenének.

A nyilvántartás tartalma
4. §
(1) A nyilvántartás tartalmazza a kapcsolt vállalkozás
nevét (elnevezését) és székhelyét, valamint adószámát [ennek hiányában cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és
a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetõ bíróság (hatóság)
megnevezését és székhelyét].
(2) A nyilvántartás bemutatja a szerzõdés tartalmát, és
azzal összefüggésben, a szokásos piaci ár megállapítása
érdekében tartalmazza:
a) a szerzõdés tárgyát (tárgyait), megkötésének és módosításának idõpontját és a szerzõdés idõbeli hatályát;
b) az eszköz, a szolgáltatás jellemzõit (például fizikai
jellemzõi, minõsége, mennyisége, illetve jellege, terjedelme), a teljesítés módját, feltételét;
c) a végzett tevékenység elemeit, jellemzõit (például
kutatás és fejlesztés, tervezés, gyártás, reklám és marketing,
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fuvarozás), a felhasznált erõforrásokat (például költségek,
ráfordítások, beruházások) és a vállalt üzleti kockázatot
(például árfolyamkockázat, garancia, pénzügyi kockázat);
d) a lehetséges piaci kapcsolatok szempontjából figyelembe vehetõ piac meghatározását és jellemzõit (például
piacnagyság, a piac liberalizáltsága, az eladók viszonylagos
versenyhelyzete, helyettesítõ áruk, szolgáltatások elérhetõsége); a nyilvántartás szempontjából nem vehetõ figyelembe az a földrajzi terület, ahol az eszközt, a szolgáltatást
nem, vagy csak jelentõsen kedvezõtlenebb feltételek mellett lehet beszerezni (igénybe venni), illetve értékesíteni.
(3) A nyilvántartás tartalmazza a szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszer megnevezését (egyéb
módszer alkalmazása esetén annak jellemzõit), a módszer
kiválasztásának indokait, valamint az összehasonlításhoz
felhasznált adatok meghatározását és a felhasznált adatok
kiválasztásának menetét, ezek indokát, továbbá az összehasonlítható eszköz(ök)re, szolgáltatás(ok)ra vonatkozó
tényeket, körülményeket a (2) bekezdésnek megfelelõen.
(4) A nyilvántartás tartalmazza:
a) az összehasonlítható eszköz(ök), szolgáltatás(ok)
alapján — a választott módszertõl függõen — számított
árat, árrést, hasznot, egyéb értéket vagy azok tartományát
(a továbbiakban: szokásos piaci ár);
b) a szokásos piaci árat befolyásoló tényezõk eltérésének meghatározását és az emiatt szükséges kiigazítást;
c) a szokásos piaci árat.
(5) A nyilvántartás a szerzõdés tárgyában folyamatban
lévõ vagy lezárt, a szokásos piaci ár megállapításával
összefüggõ bírósági, hatósági eljárással kapcsolatban tartalmazza:
a) a bíróság, a hatóság megnevezését, székhelyét (külföldi állam esetén annak megnevezését is) és az ügy számát;
b) az eljárás megkezdésének és lezárásának idõpontját;
c) a jóváhagyásra benyújtott, a hatóság által vitatott
vagy a megállapított (jóváhagyott) szokásos piaci árat
(árat).
(6) A nyilvántartás tartalmazza az elkészítés és a módosítás idõpontját.

Egyszerûsített nyilvántartás
5. §
(1) Az adózó e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettségét — a 4. §-ban foglaltak helyett — a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú nyilvántartás elkészítésével
teljesítheti, ha a szerzõdésben szereplõ ügylet értéke általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron az
50 millió forintot nem haladja meg. Az értékhatár megállapításánál — az összevonás tényétõl függetlenül — az
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e rendelet szerint összevonható szerzõdésekben szereplõ
ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni.
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HATÁROZATOK

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) a kapcsolt vállalkozás nevét (elnevezését) és székhelyét, valamint adószámát [ennek hiányában cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetõ bíróság (hatóság) megnevezését és székhelyét];
b) a szerzõdés tárgyát (tárgyait), megkötésének és módosításának idõpontját és a szerzõdés idõbeli hatályát;
c) a szokásos piaci árat;
d) az egyszerûsített nyilvántartás elkészítésének és módosításának idõpontját.

egyetemi tanári kinevezés alóli felmentésrõl

Egyéb rendelkezések

Az oktatási miniszter elõterjesztésére — a felsõoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvényben foglalt jogkörömben —

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
121/2003. (VII. 16.) KE
határozata

a Kaposvári Egyetemen
6. §
Az adózó a szokásos piaci ár meghatározása során a
következõket is figyelembe veheti:
a) független féllel kötött szerzõdését;
b) kapcsolt vállalkozása és független vállalkozás szerzõdését;
c) független vállalkozások egymás közötti szerzõdését;
d) összehasonlítható eszközre, szolgáltatásra vonatkozó nyilvános adatbázisban tárolt adatokat.

dr. Buday-Sántha Attila meghívott, határozott idõre kinevezett egyetemi tanárt — saját kérésére, közalkalmazotti
jogviszony lemondással történõ megszüntetésére tekintettel —
2003. június 30. napjával
kinevezése alól felmentem.
Budapest, 2003. július 8.
Mádl Ferenc s. k.,

Záró rendelkezések
7. §
E rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésének napjától megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

KEH ügyszám: V-2/2665/2003.

8. §
Ez a rendelet az 1998. évi XV. törvénnyel kihirdetett, a
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) Konvenciójának, az ahhoz kapcsolódó jegyzõkönyveknek és a csatlakozási nyilatkozatoknak megfelelõen a nemzetközi vállalkozások és az adóhatóságok részére készült, a kapcsolt vállalkozások közötti árak módosítására vonatkozó iránymutatás figyelembevételével készült
szabályozást tartalmaz.
Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyminiszter

A Köztársaság Elnökének
122/2003. (VII. 16.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
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4. §-ának (3) bekezdése és a 40. §-ának (2) bekezdése alapján,
a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
2003. július 1-jei hatállyal
kinevezem
dandártábornokká
dr. Bánhegyi Gábor ezredest, a Budapesti Katonai
Ügyészség vezetõjét.
Budapest, 2003. július 8.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/2464/2003.
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A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
76/2003. (VII. 16.) ME
határozata
a Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos
Tanácsa tagjainak megbízatásának megszûnésérõl
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény
végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet
4. §-a alapján megállapítom, hogy
Ecsedy Gábornak,
dr. Szabó Gábornak,
dr. Straub Ilonának és
Tátrai Ildikónak
a Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos
Tanácsa tagsági teendõinek ellátására vonatkozó megbízatása — a jelölés visszavonása miatt — megszûnt.

A Köztársaság Elnökének
123/2003. (VII. 16.) KE
határozata

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjának
kinevezésérõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 49. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján, a miniszterelnök elõterjesztésére

A Miniszterelnök
77/2003. (VII. 16.) ME
határozata

dr. Oblath Gábort a Magyar Nemzeti Bank monetáris
tanácsa tagjává

a Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos
Tanácsa tagjainak felkérésérõl

2003. július 7-i hatállyal
— hatévi idõtartamra —
kinevezem.
Budapest, 2003. július 11.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-3/2503/2003.

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény
végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet
4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormányzati
Koordinációs Bizottság Tudományos Tanácsa munkájában, annak tagjaként történõ részvételre felkérem
dr. Jónás Endre dandártábornokot, a Nemzetbiztonsági
Hivatal fõigazgató-helyettesét,
dr. Melles Mártát, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Országos Epidemiológiai Központ fõigazgatóját,
dr. Ruppert Lászlót, a Közlekedéstudományi Intézet
vezérigazgatóját,
dr. Siegler Andrást, az Oktatási Minisztérium helyettes
államtitkárát,
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dr. Szebényi Imrét, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai Technológiai Tanszék vezetõjét.
Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
78/2003. (VII. 16.) ME
határozata
központi tiszt cím adományozásáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/J. §
(1) bekezdése alapján — tekintettel a 245/K. § (1) bekezdésére —
dr. Czukor Józsefnek,
dr. Hetesy Zsoltnak,
dr. Nagy Jánosnak,
dr. Zsohár Istvánnak
2003. július 1-jei hatállyal
,,központi tiszt’’ címet adományozok.
Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénzügyminiszter
8008/2003. (VII. 16.) PM
tájékoztatója
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. §-ának 5. pontjában foglalt
alacsony adókulcsú államnak megfelelõ államokról
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. §-a (3) bekezdése alapján a következõket teszem
közzé:
Az e tájékoztató szerinti államokban (alacsony adókulcsú állam) törvény nem ír elõ a társasági adónak megfelelõ
adókötelezettséget vagy az elõírt adómérték legfeljebb
12 százalék. Elõbbi államok közül nem tekinthetõ alacsony adókulcsú államnak az, amely állammal a Magyar
Köztársaság egyezményt kötött a kettõs adóztatás elkerü-
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lésére a jövedelem- és a vagyonadók területén. Az említett
kritériumok alapján alacsony adókulcsú államnak minõsül:
Andorra
Anguilla
Antigua és Barbuda
Aruba
Bahama-szigetek
Bahrein
Barbados
Belize
Bermuda
Cook-szigetek
Costa Rica
Csatorna-szigetek (Guersney, Jersey)
Egyesült Arab Emirátusok
Dominika
Gibraltár
Grenada
Holland Antillák
Hong Kong
Kajmán-szigetek
Libéria
Liechtenstein
Marshall-szigetek
Maldív-szigetek
Man-sziget
Mauritius
Montserrat
Monaco
Nauru
Niue
Nyugat-Szamoa
Panama
Salamon-szigetek
San Marino
St. Kitts és Nevis
St. Lucia
St. Vincent és a Grenadines
Seychelle-szigetek
Tonga
Turks és Caicos
Vanuatu
Virgin-szigetek (brit)
Virgin-szigetek (USA)
Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter
közl emén ye

Sorszám

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ helyi
önkormányzatok 2003. évi I. ütemû támogatásáról
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló
2002. évi LXII. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja
alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ
helyi önkormányzatok 2003. évi I. ütemben támogatásban
részesülnek.
1. Az 1. számú melléklet szerinti önkormányzatok
együttes támogatása 14.680.664 ezer forint.
2. A 2. számú melléklet szerinti önkormányzatok támogatási igényének elismerésére a törvény szerint nincs lehetõség.
3. A támogatások törvény szerinti átutalása — az elõlegek
elszámolását figyelembe véve — 2003. augusztus hónaptól
kezdõdõen a nettó finanszírozás keretében történik.
Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet
Támogatásban részesülõ önkormányzatok
Sorszám

Önkormányzat neve

Támogatás
(ezer Ft)

Baranya megye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Abaliget
Áta
Baranyajenö
Besence
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bosta
Csányoszró
Diósviszló
Drávafok
Drávapiski
Drávaszerdahely
Gerde
Gödre
Hegyszentmárton
Hetvehely
Hobol
Ipacsfa
Kisasszonyfa
Kisbudmér

6 920
2 922
6 994
1 285
2 602
2 148
352
922
3 708
12 078
3 210
996
768
1 758
14 544
2 070
5 192
8 996
2 397
3 122
547

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

6933
Önkormányzat neve

Kistótfalu
Komló
Lúzsok
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarszék
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Matty
Márfa
Márok
Nagycsány
Okorág
Óbánya
Ózdfalu
Pécsbagota
Piskó
Regenye
Sellye
Siklós
Somogyhárságy
Sósvertike
Szabadszentkirály
Szava
Szentdénes
Szentlõrinc
Szõke
Tésenfa
Vásárosbéc
Velény
Versend
Vokány
Zaláta
Baranya megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

2 851
96 121
1 460
1 208
6 566
3 485
3 925
126
1 919
1 221
149
5 152
993
3 097
2 254
1 134
1 573
250
1 273
19 513
19 139
4 017
2 350
2 157
2 634
1 425
23 651
2 563
986
276
671
5 879
9 352
5 883
318 784

Bács-Kiskun megye
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Apostag
Bácsszõlõs
Bátmonostor
Csikéria
Dunaszentbenedek
Dunavecse
Foktõ
Fülöpháza
Gátér
Géderlak
Harkakötöny
Imrehegy
Kalocsa
Kunbaja

5 621
2 928
8 387
6 468
17 676
858
6 500
17 127
12 227
17 035
24 039
8 532
56 105
30 338

6934
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Sorszám

Önkormányzat neve

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Kunbaracs
Kunpeszér
Lakitelek
Mélykút
Pirtó
Szakmár
Tataháza
Tiszaug
Uszód
Újtelek
Bács-Kiskun megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

1 754
6 349
10 305
11 714
452
3 867
17 433
3 685
8 889
4 592
282 881

Békés megye
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Almáskamarás
Battonya
Békéssámson
Békésszentandrás
Bélmegyer
Biharugra
Bucsa
Csabacsûd
Doboz
Dombegyház
Dombiratos
Geszt
Kamut
Kardos
Kertészsziget
Kevermes
Kétsoprony
Kisdombegyház
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Kötegyán
Lõkösháza
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Mezõgyán
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Okány
Pusztaottlaka
Sarkadkeresztúr
Szabadkígyós
Tarhos
Tótkomlós
Békés megye összesen:

7 709
71 952
24 762
35 583
19 075
21 907
7 037
23 689
18 495
14 361
2 141
11 802
13 506
7 601
5 539
20 565
12 131
5 863
13 511
17 808
10 457
4 557
1 174
15 844
9 633
19 244
72 398
15 299
5 032
26 835
15 849
10 790
26 211
588 360

Sorszám

2003/85. szám
Önkormányzat neve

Támogatás
(ezer Ft)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Borsod Megyei Önkormányzat
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsóberecki
Alsógagy
Alsószuha
Arka
Arló
Arnót
Ároktõ
Baktakék
Bekecs
Beret
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Boldogkõújfalu
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bódvalenke
Bükkaranyos
Bükkmogyorósd
Bükkszentkereszt
Bükkzsérc
Büttös
Cigánd
Csenyéte
Cserépváralja
Csernely
Csobaj
Csobád
Csokvaomány
Damak
Dédestapolcsány
Domaháza
Edelény
Emõd
Encs
Erdõbénye
Erdõhorváti
Égerszög
Felsõberecki
Felsõdobsza
Felsõgagy
Felsõtelekes
Filkeháza
Forró
Füzér

440 881
2 062
3 294
3 762
18 276
4 453
3 118
2 183
13 293
7 565
8 664
8 151
1 026
6 432
9 601
17 037
17 865
12 897
5 527
49 629
16 108
1 722
8 715
3 067
2 843
10 626
1 872
14 156
12 630
4 890
11 517
15 001
5 908
11 556
2 151
18 377
6 628
25 223
20 117
13 259
8 676
7 019
1 431
10 066
2 501
3 835
11 941
2 124
15 282
14 524

2003/85. szám
Sorszám

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
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Önkormányzat neve

Füzérkajata
Füzérkomlós
Gagybátor
Gesztely
Golop
Gömörszõlõs
Gönc
Göncruszka
Györgytarló
Halmaj
Hangács
Háromhuta
Hejce
Hejõszalonta
Hercegkút
Hernádpetri
Hernádvécse
Hidasnémeti
Hídvégardó
Hollóháza
Homrogd
Ináncs
Irota
Izsófalva
Jósvafõ
Karcsa
Karos
Kazincbarcika
Kács
Kázsmárk
Kesznyéten
Királd
Kisgyõr
Kissikátor
Kistokaj
Komlóska
Kondó
Krasznokvajda
Kupa
Kurityán
Lak
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Makkoshotyka
Mád
Mályinka
Mezõcsát
Mezõkövesd
Mezõnyárád
Mikóháza
Miskolc
Monok

Támogatás
(ezer Ft)

2 849
20 980
1 308
11 240
5 979
544
28 634
7 111
12 281
14 115
1 399
4 237
8 598
4 262
10 343
3 571
9 819
15 277
13 786
18 034
7 818
6 565
5 403
8 336
2 738
9 551
2 496
413 791
4 130
16 972
12 360
11 375
12 846
656
22 660
6 844
2 912
3 911
656
19 006
6 482
17 818
2 795
2 427
21 256
25 423
15 802
24 767
210 251
7 831
10 494
63 994
21 963

Sorszám

216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
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Múcsony
Nagybarca
Nagyhuta
Nagykinizs
Nagyrozvágy
Nekézseny
Négyes
Nyésta
Nyíri
Olaszliszka
Ormosbánya
Ózd
Pamlény
Pácin
Pálháza
Pányok
Perkupa
Pusztafalu
Putnok
Rakaca
Rásonysápberencs
Rátka
Regéc
Répáshuta
Révleányvár
Ricse
Rudabánya
Rudolftelep
Sajóivánka
Sajópálfalva
Sajószöged
Sály
Sárospatak
Sáta
Sátoraljaújhely
Selyeb
Szakácsi
Szakáld
Szászfa
Szegi
Szegilong
Szemere
Szendrõ
Szerencs
Szomolya
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhakálló
Szuhogy
Tarcal
Tard
Tardona
Tállya

Támogatás
(ezer Ft)

603
3 694
2 126
3 162
18 847
10 762
5 974
1 288
568
21 548
19 062
71 174
2 165
11 515
4 248
532
6 862
3 312
16 838
9 729
4 972
10 301
373
4 665
9 849
18 595
3 598
10 223
3 253
4 078
23 918
6 791
51 673
23 601
59 203
4 102
828
168
3 034
2 369
3 727
1 013
64 813
61 220
6 583
11 450
1 114
12 532
16 529
7 925
17 926
13 682
9 249
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269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
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Telkibánya
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszaladány
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tokaj
Tolcsva
Tomor
Tornaszentjakab
Tornyosnémeti
Uppony
Újcsanálos
Vadna
Vajdácska
Varbóc
Vámosújfalu
Vilmány
Viss
Viszló
Vizsoly
Zubogy
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

2 859
25 384
5 232
13 428
21 740
12 453
5 173
6 379
56 199
20 738
3 466
5 190
2 898
4 119
10 850
1 921
7 620
2 477
4 256
11 471
7 751
731
4 545
14 508
3 054 931

Csongrád megye
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.

Ambrózfalva
Apátfalva
Árpádhalom
Ásotthalom
Balástya
Csanádalberti
Csanádpalota
Csanytelek
Deszk
Dóc
Domaszék
Eperjes
Fábiánsebestyén
Felgyõ
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kistelek
Klárafalva
Kövegy
Kübekháza
Magyarcsanád
Maroslele

7 823
29 334
8 186
20 546
2 661
12 308
33 364
15 058
22 726
6 431
6 836
18 072
831
14 329
16 328
26 865
13 640
11 937
7 071
2 702
2 324
12 430
14 987

Sorszám

316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

2003/85. szám
Önkormányzat neve

Mindszent
Nagyér
Nagylak
Nagytõke
Óföldeák
Öttömös
Pitvaros
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Szegvár
Tiszasziget
Tömörkény
Újszentiván
Zákányszék
Csongrád megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

62 462
10 999
10 506
3 087
3 015
24 943
28 610
25 281
7 739
10 408
25 132
17 951
12 308
11 101
7 377
567 708

Fejér megye
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

Alsószentiván
Cece
Csõsz
Hantos
Igar
Káloz
Martonvásár
Mezõkomárom
Sárbogárd
Vereb
Fejér megye összesen:

11 533
13 351
7 083
9 373
4 705
7 516
24 338
8 242
18 789
7 701
112 631

Gyõr-Moson-Sopron megye
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

Agyagosszergény
Beled
Bezenye
Bõsárkány
Csorna
Darnózseli
Dénesfa
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszentpál
Dunasziget
Fertõendréd
Gönyû
Gyömöre
Gyõrasszonyfa
Gyõrság
Gyõrsövényház
Harka

16 901
1 558
6 786
18 394
56 343
16 512
1 005
222
2 274
3 168
16 342
4 387
13 291
8 618
1 511
8 427
8 965
8 500

2003/85. szám
Sorszám

359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
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Hédervár
Himód
Kisbodak
Lázi
Markotabödöge
Mecsér
Nagylózs
Nyalka
Osli
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Püski
Ravazd
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábcakapi
Szárföld
Szerecseny
Táp
Tápszentmiklós
Tényõ
Und
Vág
Várbalog
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Gyõr-Moson-Sopron megye
összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

7 465
6 644
2 681
2 224
2 896
5 178
5 068
657
14 007
16 830
27 139
6 885
4 774
6 671
11 092
11 343
3 208
2 561
13 755
4 532
3 596
3 482
10 060
1 668
10 653
3 431
607
3 132
9 370
394 813

Hajdú-Bihar megye
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.

Álmosd
Bagamér
Bakonszeg
Báránd
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bojt
Csökmõ
Esztár
Furta
Fülöp
Gáborján
Görbeháza
Hajdúbagos

26 446
3 001
20 704
9 943
7 783
9 155
73 713
36 824
19 764
23 330
14 583
21 127
22 250
15 448
14 606
35 852
6 036
32 629

Sorszám

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
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Hajdúhadház
Hajdúszovát
Hencida
Hortobágy
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Létavértes
Magyarhomorog
Mezõsas
Mikepércs
Monostorpályi
Nagykereki
Nagyrábé
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Tetétlen
Téglás
Tiszacsege
Tiszagyulaháza
Told
Újiráz
Újléta
Újtikos
Vámospércs
Váncsod
Vekerd
Zsáka
Hajdú-Bihar megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

10 535
28 114
18 160
7 151
15 487
23 764
8 393
379
9 114
16 936
37 773
22 946
20 295
8 110
24 296
26 193
17 175
8 076
60 585
8 672
7 345
108 937
12 195
4 036
30 848
2 398
3 987
38 047
39 336
11 800
1 553
14 077
15 390
17 904
13 499
4 770
689
11 782
1 103 941

Heves megye
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.

Aldebrõ
Atkár
Balaton
Boconád
Boldog
Egerszólát
Erdõkövesd
Feldebrõ
Füzesabony
Heves

6 128
5 455
7 763
10 729
2 020
15 708
6 689
10 464
14 962
104 502

6938
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454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
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Istenmezeje
Ivád
Kápolna
Kisnána
Kompolt
Mátraballa
Mikófalva
Nagykökényes
Nagyút
Nagyvisnyó
Novaj
Pétervására
Recsk
Szücsi
Tófalu
Váraszó
Vécs
Visznek
Heves megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

2 181
3 276
12 979
13 980
5 962
6 015
8 475
7 596
6 161
3 741
7 593
2 734
1 620
6 550
914
2 412
6 438
8 298
291 345

Komárom-Esztergom megye
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.

Csép
Dömös
Ete
Nagysáp
Súr
Tardos
Tát
Komárom-Esztergom megye
összesen:

600
1 106
4 325
8 042
7 074
7 021
1 425
29 593

Sorszám

496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.

Nógrád megye
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.

Nógrád Megyei Önkormányzat
Alsótold
Balassagyarmat
Bátonyterenye
Bokor
Borsosberény
Cered
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Csesztve
Csitár
Dorogháza
Egyházasgerge
Érsekvadkert
Felsõpetény
Felsõtold
Garáb

70 219
4 069
124 421
49 432
3 049
4 021
5 287
11 506
3 662
2 038
3 077
8 777
5 139
5 719
4 779
3 776
946

2003/85. szám
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Herencsény
Héhalom
Hugyag
Ipolytarnóc
Ipolyvece
Karancskeszi
Kutasó
Litke
Lucfalva
Ludányhalászi
Magyarnándor
Mátramindszent
Mátraszõlõs
Mátraterenye
Mihálygerge
Mohora
Nagylóc
Nemti
Nézsa
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Õsagárd
Patak
Pásztó
Piliny
Rétság
Romhány
Szanda
Szécsény
Szilaspogony
Szuha
Tereske
Varsány
Nógrád megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

10 230
8 460
13 789
608
8 268
10 746
2 216
6 939
13 685
13 755
11 189
7 726
8 128
5 701
9 297
17 569
3 704
4 826
8 055
7 480
1 148
9 727
1 985
3 359
43 696
7 824
41 543
8 325
9 447
75 576
1 502
6 408
15 489
4 027
712 344

Pest megye
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.

Acsa
Aszód
Bernecebaráti
Csörög
Csõvár
Ipolydamásd
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kocsér
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny

9 664
85 915
19 661
6 838
8 385
8 137
22 020
3 193
13 480
14 749
17 981
22 843
15 805
15 306
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544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
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Nagykáta
Nyársapát
Perõcsény
Pilisszentlászló
Püspökhatvan
Rád
Szentendre
Szob
Vácduka
Vácegres
Váckisújfalu
Vácrátót
Vámosmikola
Pest megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

53 372
603
1 726
8 748
12 000
11 215
67 510
78 511
18 069
1 634
6 217
15 220
2 733
541 535

Somogy megye
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.

Somogy Megyei Önkormányzat
Ádánd
Andocs
Babócsa
Baté
Bábonymegyer
Bedegkér
Berzence
Bodrog
Bonnya
Bõszénfa
Buzsák
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csurgó
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fiad
Fõnyed
Gadács
Gamás
Gálosfa
Görgeteg
Gyékényes
Gyugy
Hajmás
Hács
Háromfa
Hetes
Hollád
Homokszentgyörgy
Iharos
Inke

363 730
7 606
17 507
4 838
5 134
7 144
8 286
27 026
4 714
4 145
8 965
11 978
3 243
1 042
1 447
72 323
967
3 096
10 340
3 265
2 357
1 320
31 087
7 493
773
2 999
900
4 627
1 780
5 807
10 131
896
11 585
4 969
10 473
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592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.

6939
Önkormányzat neve

Jákó
Juta
Kapoly
Kaposgyarmat
Kaposszerdahely
Karád
Kálmáncsa
Kánya
Kisbárapáti
Kiskorpád
Kõröshegy
Kötcse
Lad
Lábod
Lulla
Magyaregres
Marcali
Mernye
Mezõcsokonya
Miklósi
Mosdós
Nagyatád
Nagycsepely
Nágocs
Nemesdéd
Nemesvid
Osztopán
Ötvöskónyi
Õrtilos
Patca
Sántos
Somodor
Somogyaracs
Somogyaszaló
Somogybabod
Somogyegres
Somogyfajsz
Somogyjád
Somogymeggyes
Somogysámson
Somogysárd
Somogyudvarhely
Somogyvár
Somogyzsitfa
Szabadi
Szenna
Szenta
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Szorosad
Szõlõsgyörök
Tab

Támogatás
(ezer Ft)

8 597
1 139
4 772
2 434
10 591
16 876
6 373
4 242
10 233
165
11 838
723
4 587
9 480
144
6 677
61 535
19 603
18 407
3 121
3 007
78 726
1 035
15 433
3 312
11 406
10 914
7 836
4 032
1 140
6 115
4 248
634
4 032
2 393
2 162
8 628
20 186
3 387
2 499
9 078
11 277
23 143
835
2 300
11 506
5 115
129
2 114
4 490
2 701
9 593
39 311

6940
Sorszám

645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
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Önkormányzat neve

Tarany
Táska
Teleki
Tengõd
Tikos
Torvaj
Törökkoppány
Újvárfalva
Varászló
Várda
Vése
Vörs
Zala
Zákány
Zics
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Somogy megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

10 404
5 219
1 427
3 253
336
1 159
18 638
1 158
2 716
2 753
11 569
5 354
316
9 594
2 808
6 026
2 512
3 182
5 263
1 271 934

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.

Ajak
Apagy
Balsa
Barabás
Bátorliget
Benk
Beregsurány
Berkesz
Besenyõd
Beszterec
Biri
Botpalád
Bököny
Buj
Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Demecser
Dombrád
Fábiánháza
Fülesd
Gacsály
Gávavencsellõ

35 966
11 427
23 389
20 007
17 614
5 054
11 827
8 779
8 499
21 268
20 500
5 370
14 634
30 038
21 539
8 745
17 943
2 143
17 961
38 255
18 629
19 503
776
53 100
47 339
30 679
11 606
17 298
19 394

Sorszám

693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.

2003/85. szám
Önkormányzat neve

Gelénes
Gemzse
Géberjén
Gégény
Gulács
Gyõröcske
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Jéke
Kállósemjén
Kántorjánosi
Kemecse
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kisvarsány
Kisvárda
Kocsord
Komlódtótfalu
Komoró
Kölcse
Kömörõ
Laskod
Levelek
Lónya
Lövõpetri
Magosliget
Magy
Mánd
Máriapócs
Márokpapi
Mátészalka
Mátyus
Mezõladány
Méhtelek
Mérk
Milota
Nagyar
Nagycserkesz
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Nábrád

Támogatás
(ezer Ft)

6 175
7 512
1 884
40 527
13 127
1 778
2 482
13 467
8 573
5 514
10 754
27 548
26 710
8 420
4 471
6 576
23 027
12 821
482
8 911
9 384
12 910
4 026
24 410
94 578
9 456
3 597
18 366
19 136
11 464
7 551
19 082
30 203
7 520
9 181
16 224
6 243
54 723
5 222
108 271
504
3 620
17 811
19 367
36 019
9 293
19 133
25 219
39 646
32 050
8 436
34 816
18 990

2003/85. szám
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746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
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Önkormányzat neve

Nemesborzova
Nyírbátor
Nyírbogát
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövõ
Nyírlugos
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Nyírtass
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Ófehértó
Olcsvaapáti
Ököritófülpös
Panyola
Paszab
Pátroha
Pátyod
Penyige
Petneháza
Pócspetri
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényõ
Sonkád
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szatmárcseke
Székely
Tarpa
Tákos
Terem
Tiborszállás
Tiszaadony

Támogatás
(ezer Ft)

2 415
66 292
10 050
20 881
13 894
6 680
2 612
6 933
15 666
22 829
41 006
7 932
17 048
9 314
40 082
19 542
18 681
28 814
36 658
36 490
7 485
7 307
1 152
3 319
16 593
13 177
15 912
4 540
14 872
19 836
32 239
13 670
24 580
3 186
19 412
6 940
21 153
16 083
11 104
7 568
24 421
2 928
751
22 581
1 495
2 404
8 191
12 114
25 520
4 598
19 533
15 428
11 927

Sorszám

799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.

6941
Önkormányzat neve

Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszacsécse
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszarád
Tiszaszalka
Tiszatelek
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tyukod
Ura
Uszka
Újdombrád
Újfehértó
Vaja
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Záhony
Zsarolyán
Zsurk
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

29 766
14 161
4 471
8 920
26 956
16 332
11 710
11 887
22 069
40 486
5 246
3 009
30 415
16 257
2 032
15 497
8 651
7 918
14 423
15 782
7 407
7 556
31 068
9 668
17 921
6 792
12 072
33 185
1 974
5 075
2 801 036

Jász-Nagykun Szolnok megye
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.

Abádszalók
Cibakháza
Jászágó
Jászdózsa
Jásztelek
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunszentmárton
Mesterszállás
Nagyiván
Nagyrév
Öcsöd
Örményes
Rákóczifalva
Szelevény
Tiszabõ
Tiszaderzs

428
3 770
11 329
6 510
9 000
75 174
4 555
49 970
18 297
28 467
17 519
31 147
17 857
13 369
7 829
6 870
18 120

6942
Sorszám

846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
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Önkormányzat neve

Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenõ
Tiszakürt
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Tiszatenyõ
Tiszavárkony
Tomajmonostora
Vezseny
Jász-Nagykun-Szolnok megye
összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

5 845
79 520
12 143
16 463
7 804
18 377
30 813
36 781
8 132
10 162
22 980
18 007
26 010
15 768
12 175
18 701
9 596
669 488

Tolna megye
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.

Attala
Bonyhád
Csikóstõttõs
Dombóvár
Döbrököz
Dunaszentgyörgy
Kajdacs
Kölesd
Mórágy
Nagydorog
Nagyszokoly
Pörböly
Pusztahencse
Sárszentlõrinc
Tengelic
Tolna
Tolnanémedi
Tolna megye összesen:

348
14 587
3 870
45 961
7 630
8 071
7 201
13 367
12 918
16 468
9 087
2 271
12 203
2 721
18 814
84 371
14 927
274 815

Sorszám

887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
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Egyházashetye
Gasztony
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyfalu
Horvátzsidány
Ják
Káld
Kemeneskápolna
Kemenesmihályfa
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kondorfa
Körmend
Kõszeg
Magyarszombatfa
Nagykölked
Olaszfa
Orfalu
Oszkó
Õrimagyarósd
Porpác
Püspökmolnári
Rum
Sitke
Sorokpolány
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafõ
Szarvaskend
Szatta
Szeleste
Szentpéterfa
Szergény
Szõce
Telekes
Vasszentmihály
Vasvár
Velemér
Vönöck
Vas megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

8 326
3 208
5 420
5 925
10 633
5 535
9 177
11 097
2 343
6 939
448
98
12 101
28 804
106 617
1 179
3 154
6 650
643
5 679
1 786
1 262
1 934
5 251
5 067
6 965
553
1 589
1 432
4 530
713
5 506
11 849
1 598
915
2 332
204
46 632
1 168
9 009
466 352

Vas megye
Veszprém megye
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.

Acsád
Alsóújlak
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Celldömölk
Csénye
Csepreg

6 805
5 366
4 049
8 948
43 178
3 282
50 453

927.
928.
929.
930.
931.
932.

Adásztevel
Balatonhenye
Bodorfa
Csabrendek
Csajág
Dudar

7 876
2 415
741
8 703
4 618
16 140

2003/85. szám
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933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
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Önkormányzat neve

Egyházaskeszõ
Hosztót
Jásd
Kapolcs
Kemenesszentpéter
Kisberzseny
Monostorapáti
Nagyesztergár
Nyirád
Olaszfalu
Õsi
Somlójenõ
Somlóvásárhely
Sümeg
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Tagyon
Takácsi
Taliándörögd
Ukk
Veszprémgalsa
Vigantpetend
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár
Veszprém megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

3 685
1 728
3 156
4 920
12 338
383
7 470
12 793
5 752
4 267
5 000
1 778
3 459
28 161
956
505
411
8 591
3 472
1 976
940
617
3 118
341
3 319
159 629

Zala megye
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.

Alsónemesapáti
Alsószenterzsébet
Baglad
Baktüttös
Barlahida
Becsvölgye
Belezna
Borsfa
Bödeháza
Csesztreg
Csonkahegyhát
Csömödér
Csörnyeföld
Dióskál
Dobronhegy
Döbröce
Eszteregnye
Felsõrajk
Felsõszenterzsébet
Fityeház
Garabonc

4 957
1 611
1 557
1 747
3 257
13 145
13 787
6 082
696
20 523
10 620
23 844
5 785
7 614
3 398
3 392
12 621
8 983
175
10 426
16 606

Sorszám

979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.

6943
Önkormányzat neve

Gelse
Gétye
Gutorfölde
Gyûrûs
Hahót
Hernyék
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Iklódbördõce
Karmacs
Kálócfa
Keménfa
Kerecseny
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kilimán
Kisbucsa
Kiscsehi
Kisgörbõ
Kiskutas
Kissziget
Kisvásárhely
Kozmadombja
Kustánszeg
Külsõsárd
Lenti
Letenye
Lovászi
Magyarföld
Magyarszerdahely
Mihályfa
Mikekarácsonyfa
Milejszeg
Muraszemenye
Nagygörbõ
Nagykutas
Nagyrada
Nemesapáti
Nemesnép
Nemespátró
Németfalu
Nova
Oltárc
Óhíd
Pacsa
Pakod
Páka
Pálfiszeg

Támogatás
(ezer Ft)

11 605
580
11 899
1 403
27 077
962
2 686
4 749
6 955
20 558
4 926
2 032
1 819
1 770
3 936
3 349
1 623
2 368
758
2 911
3 181
4 091
1 506
3 316
2 083
1 464
5 591
575
109 971
76 226
2 646
184
4 049
7 499
5 770
2 116
7 234
3 008
4 986
4 629
11 481
2 980
2 006
2 555
19 884
1 979
10 313
9 472
7 316
22 392
1 582
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Önkormányzat neve

2003/85. szám
2. számú melléklet

Támogatás
(ezer Ft)

Támogatásban nem részesülõ önkormányzatok
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.

Petrikeresztúr
Pórszombat
Pölöske
Pölöskefõ
Pusztaapáti
Pusztamagyaród
Pusztaszentlászló
Ramocsa
Resznek
Rezi
Rédics
Rigyác
Salomvár
Sármellék
Sormás
Söjtör
Surd
Sümegcsehi
Szalapa
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy
Szepetnek
Szécsisziget
Szíjártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Türje
Vaspör
Várfölde
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Zalabaksa
Zalacsány
Zalakomár
Zalalövõ
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zalatárnok
Zalavár
Zebecke
Zala megye összesen:
ORSZÁG

ÖSSZESEN:

584
3 465
22 021
2 662
632
12 497
9 944
874
6 579
9 310
7 089
971
3 586
17 237
13 343
21 624
13 075
14 610
2 174
1 260
13 256
13 457
1 153
483
1 709
5 383
20 262
2 145
2 480
8 407
4 704
1 219
7 324
13 421
11 392
9 307
45 769
5 658
47 493
3 420
3 977
237
11 227
12 909
1 338
1 038 544
14 680 664

Sorszám

Önkormányzat neve

Baranya megye
1.
2.

Drávacsepely
Kemse

Bács-Kiskun megye
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bácsbokod
Kaskantyú
Kiskunmajsa
Kiskõrös
Kéleshalom
Tiszaalpár

Békés megye
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Elek
Hunya
Kondoros
Kunágota
Méhkerék
Telekgerendás
Zsadány
Újszalonta

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Fony
Füzérradvány
Hegymeg
Mogyoróska
Monaj
Pusztaradvány
Taktaharkány
Teresztenye
Zsujta

Csongrád megye
26.
27.
28.
29.
30.

Bordány
Csongrád
Makó
Mártély
Szentes

2003/85. szám
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31.
32.
33.

Önkormányzat neve

Székkutas
Ópusztaszer
Üllés

Fejér megye
34.

Szabadhidvég

6945
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Önkormányzat neve

Balatonszentgyörgy
Kisbajom
Patosfa
Polány
Pusztakovácsi
Pálmajor
Rinyabesenyõ
Simonfa
Somogysimonyi
Szegerdõ

Gyõr-Moson-Sopron megye
35.
36.

Veszprémvarsány
Újrónafõ

Hajdú-Bihar megye
37.
38.

Tiszavid
Tivadar
Ópályi

Jász-Nagykun-Szolnok megye
63.
64.

Karcag
Kuncsorba

Heves Megyei Önkormányzat
Hatvan

Komárom-Esztergom megye
41.
42.

60.
61.
62.

Földes
Mezõpeterd

Heves megye
39.
40.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Bársonyos
Pilismarót

Tolna megye
65.
66.
67.

Belecska
Grábóc
Mõcsény

Vas megye
Nógrád megye
43.
44.
45.

68.
69.

Buják
Pusztaberki
Zabar

Pornóapáti
Rátót

Veszprém megye
Pest megye
46.
47.

Nagykovácsi
Szõd

70.
71.
72.

Megyer
Monoszló
Rigács

Zala megye
Somogy megye
48.
49.

Alsóbogát
Bakháza

73.
74.
75.

Petrivente
Tornyiszentmiklós
Zalabér
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MAGYAR KÖZLÖNY
Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2003. június 27-i ülésérõl

Napirend elõtt a munkaadói oldal kezdeményezte a gazdasági kamarákról szóló tv. módosításának OÉT napirendre tûzését, valamint ezzel együtt egy érdekképviseleti tv.
kidolgozását. A kormányoldal válaszában jelezte, hogy tervezi a gazdasági kamarákról szóló tv. módosítás megvitatását az OÉT-ben, illetve a II. félévben elkészíti az érdekképviseleti tv. szakmai koncepcióját.
A munkavállalói oldal kifogásolta, hogy a munkaügyi
kormányzat féléves moratóriumot biztosított a kényszervállalkozókat foglalkoztató cégeknek a munkaügyi bírság
alól. Válaszában a kormányoldal cáfolta a munkavállalói
oldal állítását, és rámutatott, hogy a munkaügyi ellenõrzés
gyakorlatának megfelelõen a munkaügyi ellenõrök ez esetben is a fokozatosság elve alapján, elsõ alkalommal határidõ kijelölésével biztosítják a jogsértés megszüntetését.
1. Az OÉT megtárgyalta a kormányzati oldal elõterjesztését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a
társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl
szóló 1998. évi XXXIX. tv. módosítását.
A szociális partnerek az egészségügyi és a nyugdíjbiztosítási alapok feletti, a járulék fizetõk általi kontroll biztosítása érdekében a társadalmi felügyeletek jogosítványainak bõvítését és megerõsítését igényelték.
A munkavállalói oldal alapvetõnek tartotta, hogy a javasolt egészségügyi és nyugdíjbiztosítási tanácsok függetlenek legyenek a Kormánytól. Kifogásolták, hogy a munkaadói és a munkavállalói választott tisztségviselõk nem
lehetnek tagjai a Tanácsoknak.
A munkaadói oldal részletes javaslatot készített és adott
át a partnerek részére a Tanácsok feladat — és hatáskörére
vonatkozóan.
Az OÉT állást foglalt abban, hogy az átdolgozott tv.
módosítási javaslatot ismételten megtárgyalja.
2. Az OÉT konzultációt folytatott a jogalkotásról szóló
törvény tervezetérõl.
A szociális partnerek úgy ítélték meg, hogy a tv. tervezet
nem megfelelõ a munkavállalói és a munkaadói oldal részére, mert nem tartalmazza a jogalkotási folyamatban a
részükre biztosított jogosítványokat.
A kormányzati oldal álláspontja szerint a szociális partnerek konkrét jogosítványait a munka világával összefüggõ
törvényekben, illetve az OÉT Alapszabályában kell szabályozni, figyelemmel az OÉT megállapodására. A tv. tervezettel kapcsolatos további észrevételeket és javaslatokat
szakmailag mérlegelte, valamint a javasolt módosításokat
részletesen indokolta.
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3. Az OÉT konzultációt folytatott a jogi segítségnyújtásról szóló tv. javaslatról.
A jogi segítségnyújtás jelenlegi formájának reformjáról
és az új (peren kívüli) segítségnyújtási formák létesítésérõl
szóló javaslatot a szociális partnerek támogatták. A munkavállalói oldal két év gyakorlat után a tapasztalatok megvitatását kezdeményezte az OÉT fórumán.
4. Az OÉT megvitatta a kormányoldal elõterjesztését a
heti 38 órás törvényes munkaidõ bevezetésének elõkészítésérõl.
A munkavállalói oldal véleménye szerint tripartit megállapodásban kell rögzíteni, hogy 2006. január 1-jétõl a heti
törvényes munkaidõ 38 órára csökkenjen. A megállapodás
alapján lehet a bevezetés mértékérõl és módjáról egyeztetni.
A munkaadói oldal jelenleg nem tartja idõszerûnek a
törvényes munkaidõ csökkentésérõl való tárgyalást a gazdaság helyzete alapján.
A kormányoldal álláspontja szerint szükséges a tárgyalások megkezdése a munkaidõ csökkentésérõl. A tárgyalási
folyamatban a kormányoldal aktív szerepet kíván betölteni. Egyben kezdeményezte, hogy a szociális partnerek adjanak javaslatot a tárgyalások tartalmára vonatkozóan.
5. Az OÉT megtárgyalta és támogatta a 2004. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló foglalkoztatási és munkaügyi miniszteri rendelet tervezetét.
A napirendhez kapcsolódóan a munkavállalói oldal kezdeményezte december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását és errõl a tárgyalások megkezdését.
6. Az OÉT megtárgyalta a felnõttképzésrõl szóló tv.
módosításáról készült elõterjesztést.
A szociális partnerek pontosító jellegû észrevételeket
fogalmaztak meg, mindennek elõtt az akkreditációs eljárásokkal, a regionális munkaerõfejlesztõ és képzõ központok feladataival és felügyelõ tanácsának összetételével kapcsolatban. Eredményként értékelték az Országos Felnõttképzési Tanács feladatainak bõvítését, a Tanács munkájához kapcsolódóan további munkaadói és a munkavállalói
érdekképviseletek érdemi bevonását.
7. Az OÉT megvitatta az emberi erõforrás fejlesztési
folyamatokban az egész életen át tartó tanulás feltételrendszerének javítására kidolgozott koncepciót és a stratégiáról szóló tájékoztatót.
A szociális partnerek támogatták a program célkitûzéseit. Fontosnak tartották a források hatékony felhasználása érdekében prioritások meghatározását, a kidolgozó
munka további szakaszaiban részvételük biztosítását. Javasolták a munkavállalói képzés elõsegítését, a szakmai továbbképzés és gyakorlati oktatás fejlesztését szolgáló intézkedések beemelését.
Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 215)
hirdetménye
Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földmûvelésügyi Hivatala — a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a lakiteleki Szikra Mezõgazdasági Szövetkezet (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lévõ, részarányföldtulajdonnak megfelelõ földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Lakitelek, Széchenyi krt. 48/A, Mûvelõdési Ház
A sorsolás ideje: 2003. szeptember 9., 9 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Lakitelek
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

03/36

szántó

0,0794

03/38
03/40
03/42
03/44
03/45
03/65
05/45
020/10
022/35
022/43

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó, szõlõ

0,0232
0,2133
0,0135
0,0744
0,0362
1,1599
0,0881
1,7045
0,7997
1,0466

026/1
028/25
032/9

szántó
szántó
erdõ

2,0428
0,3797
6,0685

050/47
052/38
052/46
065/10
067/6
070/36
073/26
073/36
073/47
073/59
073/60
073/61

gyümölcsös
szántó
szántó
gyep (legelõ)
gyep (legelõ), szõlõ, szántó
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös

0,9294
1,5183
1,6310
0,3982
3,7439
1,0108
0,1590
0,1586
0,1583
0,1432
0,1424
0,1414

AK érték

Megjegyzés

0,28 2 db Bányaszolgalmi jog;
68181/2002. (MOL Rt. Telki
szolgalmi. jog. bej.)
0,08 2 db Bányaszolgalmi jog
0,75 2 db Bányaszolgalmi jog
0,05 2 db Bányaszolgalmi jog
0,26 2 db Bányaszolgalmi jog
0,13 2 db Bányaszolgalmi jog
4,06 2 db Bányaszolgalmi jog
0,31
9,39
2,80
20,34 68166/2002. (MOL Rt. Telki
szolgalmi. jog. bej.)
14,30
1,33
46,12 Bányaszolgalmi jog; 68169/2002.
(MOL R t. Telki szolgalmi.
jog. bej.)
33,92 Bányaszolg. jog; Vezetékjog;
18,52 Keretbizt. jelz. jog
15,08 Keretbizt. jelz. jog
0,96 Keretbizt. jelz. jog
30,45 Keretbizt. jelz. jog
48,13 Keretbizt. jelz. jog
8,57 Keretbizt. jelz. jog
8,55 Keretbizt. jelz. jog
8,53 Keretbizt. jelz. jog
7,72 Keretbizt. jelz. jog
7,68 Keretbizt. jelz. jog
7,62 Keretbizt. jelz. jog
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

Megjegyzés

073/63
073/70
073/73
073/77
073/78
073/79
073/80
073/85
073/91
073/98
073/99
073/100
073/101

gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös

0,1399
0,0906
0,2206
0,2156
0,2155
0,2153
0,2149
0,2101
0,2055
0,2088
0,2089
0,2089
0,2090

7,54
4,88
8,05
7,87
7,87
7,86
7,84
7,67
11,08
11,25
11,26
7,62
7,63

073/102
073/104
073/105
073/106
073/110
073/111
073/112
073/117
073/142
076/3
079/7
082/29
084/20
084/21
084/24
090/25
090/31
090/32
091/7
091/8
091/26
091/27
091/33
091/45
091/59
091/69
093/10
093/19
096/27

gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
szántó
szántó
gyep (legelõ)
szántó
szõlõ
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
szántó
gyümölcsös
szántó
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
szántó

0,2091
0,2114
0,2112
0,2114
0,2146
1,3005
0,2142
1,1349
7,0997
0,2518
2,7359
0,8132
1,1811
1,1464
1,8392
0,3662
0,3772
0,0068
0,2954
0,2954
0,2949
0,2949
0,2932
0,2931
0,1666
0,1769
0,3392
1,8204
0,0880

7,63
7,72
7,71
7,72
7,83
47,47
7,82
3,97
63,71
2,37
9,58
28,30
55,88
55,30
96,10
2,56
18,93
0,05
10,78
10,78
10,76
10,76
10,70
10,70
6,08
6,46
12,38
66,44
0,31

096/28

szántó

0,0529

Keretbizt.
Keretbizt.
Keretbizt.
Keretbizt.
Keretbizt.
Keretbizt.

jelz.
jelz.
jelz.
jelz.
jelz.
jelz.

jog
jog
jog
jog
jog
jog

Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog;
1/2-ed részilletõség
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog

Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog

Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog
Keretbizt. jelz. jog;
Bányaszolg. jog
0,19 Keretbizt. jelz. jog;
Bányaszolg. jog
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0113/3
0113/5
0113/6
0113/7
0115/23
0119/15
0133/4
0133/5
0147/44
0182/8
0182/29

gyep (rét)
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szõlõ
szántó
gyümölcsös

2,5179
0,0836
0,1494
0,0566
0,7523
0,8403
0,2780
0,0890
0,9236
0,1461
0,0924

0184/18
0188/9
0198/23
0200/7

szántó
szántó
szántó, szõlõ, gyümölcsös
szántó, erdõ, gyep (legelõ)

1,1209
0,2079
0,8896
9,7116

0200/19
0200/21
0200/22
0200/24
0200/25
0234/16
0261/3
070/34
070/37
070/42
084/25
091/79
093/22
093/27
0119/2
0200/20

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
erdõ
erdõ
szántó, gyümölcsös, út
gyümölcsös, út
szántó, gyümölcsös, út
gyümölcsös, út
szántó, út
gyümölcsös, út, szõlõ
gyümölcsös, gyep (rét), szõlõ, út
vízállás, szántó
szántó, töltés

0200/30

szántó, töltés, gyep (legelõ)

0,0649
0,3177
0,6770
0,6297
0,9005
0,8502
2,6770
6,6320
1,3399
30,5197
15,0553
0,6434
0,6455
18,6759
0,5384
1,5650

1,9849
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AK érték

Megjegyzés

10,58
0,29
0,52
0,20
1,81
2,02
3,39
1,09
32,14
1,02
3,37 Átjárási és útszolgalmi jogok
Elutasítás ténye
7,85 Árterület jogi jelleg
2,54 Árterület jogi jelleg
10,74
52,18 Árterület jogi jelleg; Országos
jelentõségû
természetvédelmi
terület (láp) jogi jelleg
0,23 Árterület jogi jelleg
1,11 Árterület jogi jelleg
2,37 Árterület jogi jelleg
2,20 Árterület jogi jelleg
3,15 Árterület jogi jelleg
2,04
6,42
316,47 Keretbizt. jelz. jog;
61,18 Keretbizt. jelz. jog;
1277,26 Keretbizt. jelz. jog;
633,31 Keretbizt. jelz. jog;
4,19 Keretbizt. jelz. jog;
17,94 Keretbizt. jelz. jog;
640,35 Keretbizt. jelz. jog;
2,16
5,02 Árterület jogi jelleg; Országos
jelentõségû
természetvédelmi
terület (láp) jogi jelleg
7,62 Árterület jogi jelleg;
60411/2002. (Védettség tényének
bejegyzése)

Település: Szentkirály
Helyrajzi szám

0283/6
0283/15

Mûvelési ág

szántó, erdõ
szántó, erdõ

Terület
(ha, m2)

1,1256
3,3223

AK érték

Megjegyzés

7,94 Keretbizt. jelz. jog;
40,05 Keretbizt. jelz. jog;
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Település: Tiszaug
Helyrajzi szám

0163/18

Mûvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

0,2540

AK érték

Megjegyzés

2,52 Árterület jogi jelleg

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva, semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a
sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a Bács-Kiskun Megyei Földmûvelésügyi Hivatalnál,
a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címezve.
Madari Jenõ s. k.,
hivatalvezetõ

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken
kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
750797B
664522B
018370A
605108A
124785D
498535C
703654A
817405A
246363C
596818C
758525B
585977B
969541A
911249B
703645A
158294A

749993C
342871B
902777A
710106A
859481A
121873D
675627A
070177C
722970C
160741C
881305A
762425C
278398C
649411C
540298A
380273A

296089D
709835B
626756C
295073B
227965C
072516A
329630D
724176C
178445A
527853C
264123A
498164A
455829C
Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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